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Best  Practice โรงเรยีนสุจริต 

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรยีนสุจริต โรงเรียนบ้านบางไม้แกว้ประชาสามัคคี 

โดยใช้   B.M.K.  Model 

( Upright School Project Banbangmaikaew school with B.M.K. Model ) 
 

โรงเรยีนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี   อ าเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ค าน า 
 

  การด าเนินการจัดท านวัตกรรมเพ่ือการถอดบทเรียน (Best Practice) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีภายใต้ชื่อ “การ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี โดยใช้   B.M.K  Model” ( Upright 
School Project Banbangmaikaew school with B.M.K. Model ) เป็นการน าเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานมานานกว่า ๕ ปีการศึกษา จนเกิดเป็นการด าเนินงานที่ยั่งยืนเพราะมีการพัฒนาและต่อยอดการปฏิบัติ
มาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์ และได้รับการยอมรับ 
 

  การจัดท าผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการน าเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างและ
แนวทางในการด าเนินการที่สอดคล้องกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียน ซึ่งหวังว่าหากมีโรงเรียนใดที่มีความ
ประสงค์จะด าเนินการจัดท านวัตกรรมเพ่ือการถอดบทเรียน (Best Practice) ตามโครงการโรงเรียนสุจริต จะ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ             
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้ประสบความส าเร็จได้ จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปลูกฝัง
คุณลักษณะและปฏิญญาโรงเรียนสุจริตให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนตลอดไป 
 

โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 
๑  กันยายน  ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
แบบน าเสนอ ค 
๑. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่ถอดบทเรียน ๑ 
    ๑.๑ เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จะท า 
          ผลงาน/นวัตกรรม 

๑ 

    ๑.๒ แนวคิด หลักการส าคัญที่เก่ียวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม ๑ 
๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน / นวัตกรรมถอดบทเรียน ๓ 
    ๒.๑ จุดประสงค์ ๓ 
    ๒.๒ เปูาหมาย  ๓ 
๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน ๓ 
๔. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ ๑๖ 
    ๔.๑ ผลการด าเนินงาน ๑๖ 
    ๔.๒ ผลสัมฤทธิ ์ ๑๖ 
    ๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ ๑๗ 
 ๕. ปัจจัยความส าเร็จ ๑๗ 
    ๕.๑ ปัจจัยภายใน ๑๗ 
    ๕.๒ ปัจจัยภายนอก  ๑๘ 
๖. บทเรียนที่ได้รับ ๑๘ 
๗.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ ๑๘ 
     ๗.๑ การเผยแพร ่ ๑๘            
     ๗.๒ การได้รับการยอมรับ ๑๘ 
     ๗.๓ รางวัลที่ได้รับ ๑๙ 
๘. เงื่อนไขความส าเร็จ ๑๙ 
     ๘.๑ ข้อสังเกต ๑๙ 
     ๘.๒ ข้อเสนอแนะ ๑๙ 
     ๘.๓ แนวทางในการน าผลงานไปใช้  ๑๙ 
๙. Best Practice สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียน 
    สุจริต  

๒๐ 

๑๐. กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ๒๓ 
๑๑. ภาคผนวก ๒๕ 
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แบบน าเสนอ Best  Practice 
 

 ผู้บริหาร    คร ู
 
ชื่อผลงาน    การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี โดยใช้ 
                  B.M.K Model ( Upright School Project Banbangmaikaew school with B.M.K. Model ) 
ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวสุดใจ  ด าค า 
โรงเรียน    บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  ๑ 
โทรศัพท์(ที่ท างาน)   -  โทรสาร   - 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑๗๓๗๙๖๐๗    e-mail   : sudjai9607@gmail.com 
 
ผลงานสอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  
 

     ทักษะกระบวนการคิด 
 

     มีวินัย 
 

     ซื่อสัตย์สุจริต     
 

     อยู่อย่างพอเพียง 
 

     จิตสาธารณะ 
 
 ขอรับรองและรับผิดชอบข้อความท่ีแจ้งไว้ข้างต้น  ว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
    ลงชื่อ      สุดใจ  ด าค า      ผูส้มัคร 
           (นางสาวสุดใจ  ด าค า) 
    วันที่  ๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ชื่อผลงาน  การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี โดยใช้   B.M.K   
              Model ( Upright School Project Banbangmaikaew school with B.M.K. Model ) 

 

๑.ความส าคัญของผลงาน / นวัตกรรมถอดบทเรียน 
 ๑.๑ เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จะท าผลงาน / นวัตกรรม 
 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี โดยใช้   B.M.K Model   
(Upright School Project Banbangmaikaew school with B.M.K. Model)เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแรง
บันดาลใจและความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะและปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต เนื่องจาก
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นรุ่นที่ ๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ที่รับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๒๐ ของโรงเรียนในเครือข่าย และ
โรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ขายแดนไทยเมียนมาร์ ได้รับการคัดเลือก
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วบางส่วนไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อ ทาง
โรงเรียนจึงมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าให้กับนักเรียน 
 ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน คือสวนปาล์มน้ ามัน สวนทุเรียน และสวน
กาแฟ โดยเฉพาะกาแฟในพ้ืนที่การผลิตนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และผลผลิตจากทุเรียนในชุมชนที่มีปริมาณมาก
นอกจากส่งขายตามปกติแล้วยังมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อีกมาก ซึ่งชุมชนรอบโรงเรียนมีความพร้อมเรื่อง
วัตถุดิบที่หลากหลาย มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูมีความพร้อม โรงเรียนมีเงินทุนสนับสนุน ผู้ปกครองมีความเข้าใจและ
ยอมรับในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมทักษะอาชีพ จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาต่อ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 ในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานของทางโรงเรียนนั้น ได้ตั้งเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับเปูาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข อีกทั้งสอดคล้องกับพระบรม -
ราโชวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ที่ต้องการให้สร้างพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (ที่เกี่ยวข้องในที่นี้ คือ มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน) มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ (ที่เกี่ยวข้องในที่นี้ คือ ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า 
จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้) และมีความเป็นพลเมืองดี โรงเรียนจึงตั้งเปูาเป็นคติพจน์ประจ าโรงเรียน
ว่า นักเรียนคุณภาพ B.M.K. ซึ่งอักษรแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้ 
 B = Bright   หมายถึง  ความสุข สดใส ที่เกิดจากการได้เรียนรู้ 
 M = Moral   หมายถึง  ความมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เป็นคนดี 
 K = Knowledge หมายถึง  มีความรู้ ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
 ซึ่งหากจะพูดสั้นๆ คือ เก่ง ดี มีสุข นั่นเอง  
 ๑.๒ แนวคิด หลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม  
 จากแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการศึกษาและผนวกกับบริบทของโรงเรียน เมื่อมองในส่วนการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตนั้น หลังจากมีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ามา โรงเรียนได้วิเคราะห์และ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ากับหลักสู ตรสถานศึกษา โดย
ด าเนินการในรูปแบบ ดังนี้  

๑. ไม่สามารถจัดได้ในทุกชั้นเรียนเพราะโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนที่มีจุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล และโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ สสวท. แต่โรงเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียน
การสอนเนื้อหาตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุกชั้นเรียน จึงน าหลักสูตรนี้บูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนให้บูรณาการหลักสูตรนี้ จ านวนอย่างน้อย ๑ หน่วยการเรียนรู้ เป็นการ      
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บูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ปกติ แต่แทรกคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจึงท าให้
นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรนี้ จะได้มีส่วนร่วมใน
การปลูกฝัง การปูองกัน และการสร้างเครือข่ายตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริตเกิดข้ึนในนักเรียนทุกระดับชั้น  

๒. โรงเรียนต้องการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เพ่ือให้ง่ายต่อการวัดผล
ประเมินผลในเรื่องคุณลักษณะทั้ง ๕ ด้าน และปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต จึงน าร่องการบูรณาการหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาแบบเต็มวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คือ วิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ใช้ชื่อรายวิชาว่า ทักษะอาชีพ ๑ รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่า 
“บางไม้แก้วคอฟฟ่ี” ประกอบด้วยเรื่องที่เรียนจ านวน ๗ เรื่อง ใช้เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์  ๒๐ ชั่วโมง (ครั้งละ ๒ 
ชั่วโมงรวม ๑๐ ครั้ง)   

๓. การบูรณาการทักษะอาชีพในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ในระดับประถมศึกษา โดยผนวกการ
ด าเนินการตามนโยบายของต้นสังกัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไขที่ให้โรงเรียนด าเนินการ ในส่วนของระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาในการส่งเสริมทักษะอาชีพจากเงิน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขที่ให้โรงเรียนด าเนินการในกิจกรรมชุมนุม โดยด าเนินการ จ านวน ๓ 
กิจกรรม คือ การตัดเย็บกระเป๋าผ้า การปลูกผักปลอดสารพิษ และการจัดการขยะ 
 จากการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ทั้ง ๓ 
แนวทาง จะพบว่า เป็นการขับเคลื่อนโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมทักษะอาชีพ จ านวน ๔ กิจกรรม ผ่านการจัดการ
เรียนการสอนปกติและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ที่ใช้ชื่อว่า “กาแฟดีที่บ้านเรา  กระเป๋าผ้ารักษ์โลก  
ปลอดโรคปลอดสาร  การจัดการขยะ” เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และเปูาหมาย
สุดท้าย คือ ผู้เรียนเป็นคน มีสุข ดี และเก่ง ตามคติพจน์ของโรงเรียน คือ B.M.K. ซึ่งการด าเนินการทั้งหมดมีความ
สอดคล้องท้ังด้านการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรมทักษะอาชีพ วิธีการ 
ความสอดคล้อง 

หลักสูตร นโยบาย 
๑ กาแฟดีที่บ้านเรา จัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ การจัดการเรียนรู้ - 
๒ กระเป๋าผ้ารักษ์โลก ตัด เย็บ เพนท์สีกระเป๋าผ้า ลดเวลาเรียนฯ นร.ยากจนแบบมีเงื่อนไข 
๓ ปลอดโรคปลอดสาร ปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมชุมนุม “------- ” 
๔ การจัดการขยะ ด าเนินการธนาคารขยะ ลดเวลาเรียนฯ นโยบายต้นสังกัด 
 

 จากกิจกรรมที่จะด าเนินการทั้งหมด สามารถน ามาเขียนเป็นกรอบการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุปฏิญญา
และคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต และคุณภาพผู้เรียน สุข ดี เก่ง ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 

 
ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ทักษะอาชีพ ๔ กิจกรรม 

โรง 
เรียน
สุจริต 

ปฏิญญา 
๓ ข้อ 

หลักสูตร 
สถานศึกษา 

 

คุณลักษณะ  
๕  ข้อ 

  

ผู้เรียน สุข ดี เก่ง 

บูรณาการ 
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๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน / นวัตกรรมถอดบทเรียน 
 ๒.๑ จุดประสงค์  
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ด้วยการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา 
โดยใช้กิจกรรมทักษะอาชีพ สู่ปฏิญญาและคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
 ๒.๒ เป้าหมาย  

๑) บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

๒) จัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษา
และในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับประถมศึกษา รวม ๔ กิจกรรม 

 

๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การด าเนินการ B.M.K Model ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต โรงเรียนได้ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ
deming + s ( PDCA + S ) เป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑. ขั้นการวางแผน (Plan) ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  ๑.๑ ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือรับทราบการด าเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  ๑.๒ ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ามาด าเนินการใน
โรงเรียน โดยให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายคือนักเรียนทุกคน จึงมีการเสนอแนวในการด าเนินการ คือ  
     ๑) การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบสาระ
เพ่ิมเติมของทุกชั้นเรียน แต่พบปัญหาคือ ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกชั้นเนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
ได้จัดท าอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๐ และท่ีปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ที่จะส่งผลต่อ
โครงสร้างเวลาเรียน แต่สามารถด าเนินการจัดเป็นสาระเพ่ิมเติมได้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ใช้ชื่อวิชาว่า ทักษะอาชีพ 
     ๒) การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบการ   
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความเห็นส่วนใหญ่ว่าไม่เหมาะสม เพราะเป็น
การผลักภาระให้กับครูบางส่วน ซึ่งการด าเนินการโรงเรียนสุจริตควรจะมาจากการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันของ
บุคลากรทุกคน 
     ๓) การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบหน่วยการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น เป็นแนวทางที่น่าจะเหมาะสมที่สุด เพราะครอบคลุมการ
ด าเนินการครบทุกคนทัง้บุคลากร และตัวผู้เรียนทุกระดับชั้น  
     ๔) น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ามาด าเนินการในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ในระดับประถมศึกษา 
     ๕) น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ามาด าเนินการในกิจกรรมชุมนุม ซึ่งสามารถด าเนินการได้ใน
ระดับมัธยมศึกษา 
  ๑.๓ สรุปพิจารณาเลือกแนวทางท่ีเป็นไปได้และเหมาะสมที่สุด คือ โดยใช้ข้อดีของแต่ละแนวทาง
มาบูรณาการ ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องการด าเนินการทั้งระบบ เมื่อครูผู้สอนได้บูรณาการในทุกระดับชั้นจะสามารถ
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายในโรงเรียนได้ทั้งหมดในการสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ จึงสรุปการ
ด าเนินการได้ดังนี้ 
     ๑) ในระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จัดเป็นสาระเพ่ิมเติม ชื่อวิชา ทักษะอาชีพ สอน
ในหน่วยที่ชื่อว่า บางไม้แก้วคอฟฟ่ี (กาแฟดีที่บ้านเรา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ จัดเป็นกิจกรรมชุมนุม ปลูก

Best Practice โรงเรยีนสุจริต โรงเรยีนบ้านบางไมแ้ก้วประชาสามัคคี                                                                       3 



 

 

ผักปลอดสารพิษ (ปลอดโรคปลอดสาร) ซึ่งกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษจะเน้นการบูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าย 
     ๒) ในระดับประถมศึกษา จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จ านวน ๒ กิจกรรม คือ การ
ตัดเย็บและเพนท์สีกระเป๋าผ้า (กระเป๋าผ้ารักษ์โลก) และกิจกรรมธนาคารขยะ (การจัดการขยะ) 
  ๑.๔ ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาที่เริ่มด าเนินการ คือ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และก าหนดครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
  ๑.๕ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดท าปฏิทินในการด าเนินกิจกรรมและท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
และประเมินผลกิจกรรม พร้อมแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ 
 ๒. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) ด าเนินการตามขั้นตอน โดยจะแยกเป็นแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  

กิจกรรมที่ ๑ กาแฟดีที่บ้านเรา  ด าเนินกิจกรรมใน ๒ ส่วน  ดังนี้ 
๑. ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน วิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้ชื่อรายวิชาว่า 

ทักษะอาชีพ ๑ รหัสวิชา     ง ๒๑๒๐๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่า “บางไม้แก้วคอฟ
ฟ่ี” ประกอบด้วยเรื่องที่เรียนจ านวน ๗ เรื่อง ใช้เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์  ๒๐ ชั่วโมง (ครั้งละ ๒ ชั่วโมงรวม ๑๐ 
ครั้ง) ในการจัดการเรียนการสอนด าเนินการเหมือนการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆทั่วไป ดังนี้ 
   

เรื่อง ผลการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) น้ าหนักคะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ “บางไม้แก้วคอฟฟี่ 
ประวัติกาแฟ ๑ ๒ 

๓๐ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ ๑ ๒ 
เครื่องดื่มกาแฟ ๓ ๖ 
เครื่องดื่มกาแฟสร้างสรรค์ ๕ ๒ 
กาแฟรักษ์โลก ๕ ๒ 
สบู่กาแฟ ๔ ๒ 
การตลาดและการบัญชี ๓ ๒ 

๑๐ 
การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ๗ ๒ 

สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ๑,๔,๖ - ๑๐ 
  

๒. ในส่วนของการด าเนินกิจการร้านกาแฟ ในการปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้  ด าเนินการ 
ดังนี้ 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม B.M.K.คอฟฟ่ี...กาแฟของคนดี 
๒) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักเรียนได้รับทราบ 

และชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานในรูปแบบของบริษัทจ าลอง (Mini Company) 
๓) นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกและช าระค่าหุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาทและจัดตั้งบริษัท  B.M.K.Cafe’ 

 จ ากัด 
๔) นักเรยีนด าเนินการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน รอง 

ประธาน หัวหน้างานฝุายต่าง ๆ และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตลอดจนแบ่งเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 
๕) นักเรียนร่วมกันวางแผนการท างานโดยจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางเวรประจ าวัน 
๖) นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง โดยนักเรียนที่เป็นเวรประจ าวันมาปฏิบัติหน้าที่ในเวลา ๐๗.๑๕ น.โดย 
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แบ่งหน้าที่ในการท าความสะอาด  การตรวจนับสินค้าที่มาส่งในแต่ละวัน การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า การ
จัดเรียงขนม  การชงน้ า เพ่ือเตรียมจ าหน่ายในตอนพักกลางวัน  เมื่อถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. จะท าการเปิดร้านเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้า นักเรียนจะมีฝุายขาย  ฝุายการเงินรับและทอนเงิน  เมื่อจ าหน่ายเสร็จแล้วจะมีการนับเ งินที่
จ าหน่ายได้และท าการลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และส่งมอบเงินให้ครูเวรประจ าวันเพ่ือเก็บรักษาต่อไป ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละวันจะมีมีครูเวรประจ าวันคอยให้ค าปรึกษาแนะน า เมื่อถึงวันศุกร์จะมีการนับสินค้าในสต๊อกและ
บันทึกรายการที่ต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม  

๗) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ถึงปัญหาและ 
อุปสรรคตลอดจนวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

๘) เมื่อสิ้นภาคเรียน จะมีการสรุปผลการด าเนินงาน จ่ายเงินปันผลและเงินหุ้นคืนให้แก่สมาชิก 
 และให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

สรุปผังขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ กระเป๋าผ้ารักษ์โลก นักเรียนทุนปัจจัยพ้ืนฐาน  เป็นนักเรียนที่ได้รับโอกาสในการสนับสนุน
ทุนการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต   และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา   การใช้จ่ายเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานอย่างถูกวิธี คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด  ต้องได้รับการ
ชี้แนะและเอาใจใส่จากครู   ครูจะต้องชี้แนะ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัยในการใช้เงินทุน  
และด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะ ๓ ประการ  และ เงื่อนไข ๒ ประการ  หรือที่เรียกว่า ๓ ห่วง  ๒ เงื่อนไข คือ  ความพอประมาณ  
ส่งเสริมให้นักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน  ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานของตนเอง  ไม่เบียดเบียนตนเองและ
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ผู้อ่ืน   ความมีเหตุผล   ส่งเสริมให้นักเรียนมีการตัดสินใจในในวางแผนการประกอบอาชีพอย่างมีเหตุผลตามหลัก
กฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการกระท าของตนเอง
อย่างรอบรู้และรอบคอบ   มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมรับผลกระทบหรือ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเองผ่านกระบวนการคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ   ด้านสังคม  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักสามัคคี  ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่ าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด  และด้านวัฒนธรรม  ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นประโยชน์และความคุ้มค่าของผลงานที่ตนเอง
สร้างสรรค์ขึ้นมา    นอกจากนี้  เงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจและการกระท าเป็นไปอย่างพอเพียง จะต้อง
อาศัยคุณธรรมและความรู้  เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนมีพ้ืนฐานทางจิตใจที่รู้ผิดชอบชั่วดี  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช้
สติปัญญาอย่างถูกต้อง  ขยันหมั่นเพียร  ฝึกตนให้มีความรอบรู้ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และระมัดระวังที่จะน าความรู้
ต่าง ๆ  มาพิจารณาเชื่อมโยงเพ่ือประกอบการวางแผนและลงมือปฏิบัติจริงโดยมีกรอบการด าเนินงาน  ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการจัดกิจกรรม “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก”  นอกจากจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นพ้ืนฐานของ
การด าเนินงาน  และได้น าหลักคุณธรรม ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับ เคลื่อนการ
ด าเนินงานกิจกรรม    โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วางแผนในการออกแบบผลงานที่เหมาะสม  
น าเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐาน  มาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า  มีวินัย  รู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง  โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
  

   ขั้นที่ ๑  การวางแผน 
 ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการท างานสนับสนุนกิจกรรม “กระเป๋ารักษ์โลก” 
 ๒.  ประชุมชี้แจงให้นักเรียนทุนปัจจัยพ้ืนฐาน  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และ
ความส าคัญของการจัดกิจกรรม  “กระเป๋ารักษ์โลก  ประโยชน์งานอาชีพ” 
 ๓.  ศึกษาสภาพปัจจุบัน  รวบรวมข้อมูล  จากการด าเนินงานที่ผ่านมา   ศึกษาความต้องการน าไปสู่การ
ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนา 
 ๔.  ลงมติเลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการ และเหรัญญิก  รวมถึงก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน  และ
จัดตั้งฝุายต่าง ๆ  พร้อมทั้งสรรหาสมาชิกในแต่ละฝุาย 
 ๕.  จัดท าปฏิทินงาน และแนวทางในการจัดกิจกรรม “กระเป๋ารักษ์โลก” 
 ๖.  วางแนวทางและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  โดยจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อด าเนินการ  ดังนี้ 
      ๑)  ผ่ายออกแบบและจัดท าลวดลายบนกระเป๋า   มีหน้าที่  ออกแบบลวดลายใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และ
รับรายการสั่งท าลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการ  และสรรหาและเลือกลวดลายที่เหมาะสม  จัดพิมพ์ลวดลายลงบน
กระดาษส าหรับสกรีนภาพ  ส่งต่อให้กับฝุายผลิตสินค้า 
      ๒)  ฝุายออกแบบและจัดท ากระเป๋าผ้า มีหน้าที่ ออกแบบกระเป๋า โดยสรรหารูปแบบกระเป๋าที่
น่าสนใจ  สร้างแบบของกระเป๋า  ตัดเย็บกระเป๋า  ส่งต่อให้กับฝุายผลิตสินค้า 
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      ๓)  ฝุายผลิตสินค้า มีหน้าที่ รับแผ่นพิมพ์ลายของกระเป๋า และรับกระเป๋าจากฝุายออกแบบลวดลาย
และกระเป๋าผ้า วางแผนด าเนินการผลิตให้ทันตามรายการสั่งท า เมื่อเสร็จสิ้นส่งต่อไปฝุายการตลาด 
      ๔)  ฝุายการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า มีหน้าที่  ออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และสินค้าให้น่าสนใจ  และเข้าถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกระเป๋าผ้ารักษ์โลกให้นักเรียน  ครู  
ผู้ปกครอง  และชุมชน  เพ่ือให้ทุกคนได้รู้จักกิจกรรมนี้ รับรายการสั่งท ากระเป๋ารักษ์โลกจากลูกค้า ส่งรายการสั่ง
สินค้าไปยังฝุายออกแบบและจัดท าลวดลายบนกระเป๋า ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามรายการสั่งต่างๆติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้า 
      ๕)  ฝุายจัดซื้อ  มีหน้าที่   จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับการท ากระเป๋าผ้า  และการออกแบบลวดลาย
บนกระเป๋า   โดยประสานกับฝุายบัญชีเพ่ือขอเบิกเงินไปใช้ในการจัดซื้อ ท าบันทึกข้อความขอจัดซื้อน าใบจัดซื้อ
และบิลค่าใช้จ่ายส่งต่อให้ฝุายบัญชีเพ่ือลงบัญชีรายจ่ายต่อไป 
      ๕)  ฝุายบัญชี มีหน้าที่ จัดท ารายรับ – รายจ่ายของกิจกรรมกระเป๋ารักษ์โลกทุกวัน  และท ารายงาน
หรือรายงานผลการด าเนินการทุกสัปดาห์ทุกสิ้นเดือน  สรุปยอดรายรับ – รายจ่ายในทุกสิ้นภาคเรียน 
 ขั้นที่ ๒  การปฏิบัติ 
 ๑.  สร้างความรู้   ให้ความรู้  ศึกษาค้นคว้าความรู้ของฝุายงานต่าง ๆ   มีล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
      ๑)  ครูสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละฝุาย 
      ๒)  ครูบรรยายสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย  การออกแบบ ตัดเย็บกระเป๋าผ้า วิธีการ
สกรีนกระเป๋าผ้าโดยใช้เครื่องสกรีนภาพอัตโนมัติ วิธีการประชาสัมพันธ์ วิธีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการท า
บัญชี 
      ๓)  นักเรียนฝุายต่าง ๆ ประชุมวางแผนการท างา  และสืบค้นหาความรู้ของฝุายที่ตนเองได้รับผิดชอบ
เพ่ิมเติม 
      ๔)  ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดจัดท าแนวทางปฏิบัติของแต่ละฝุาย  เพ่ือท าคู่มือกิจกรรมกระเป๋า
รักษ์โลก 
 ๒.  ฝึกปฏิบัติ   ตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
      ๑)  นักเรียนฝุายออกแบบลวดลายบนกระเป๋าและฝุายออกแบบกระเป๋าผ้า สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
ต่าง ๆ   เพื่อน าลวดลายและแบบต่าง ๆ มาฝึกท าก่อนจะลงมือปฏิบัติจริง 
      ๒)  นักเรียนฝุายประชาสัมพันธ์  ออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า ส ารวจช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึง 
      ๓)  ฝุายจัดซื้อ  ด าเนินการส ารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ของการจัดท ากระเป๋าผ้า และการท า
ลวดลายบนกระเป๋าผ้า เช่น  ผ้าดิบ  สายกระเป๋า  ด้าย  เข็มเย็บผ้า  กระดาษสกรีน  เป็นต้น 
      ๔)  นักเรียนฝุายบัญชี  ศึกษาวิธีการท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และฝึกปฏิบัติอย่างเข้าใจ 
 ๓.  ลงมือปฏิบัติจริง 
      ๑)  นักเรียนแต่ละฝุายด าเนินงานตามแนวทางของฝุายงานได้ก าหนดไว้ 
      ๒)  ฝุายจัดซื้อ  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของการจัดท ากระเป๋าผ้า และการท าลวดลายบน
กระเป๋าผ้า  เช่น  ผ้าดิบ  สายกระเป๋า  ด้าย  เข็มเย็บผ้า  กระดาษสกรีน  เป็นต้น 
      ๓)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กลุ่มเปูาหมายทราบ 
      ๔)  หากพบอุปสรรคใด ๆ  ระหว่างด าเนินการให้ปรึกษาครูผู้ดูแลกิจกรรม 
      ๕)  เมื่อเสร็จสิ้นงานในแต่ละวัน ให้สรุปงานกิจกรรม ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และหาแนวทางแก้ไข 
หรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
      ๖)  ฝุายบัญชีจัดท ารายรับ – รายจ่ายใน ๑ วัน  ให้เรียบร้อย ถูกต้อง  และน าเสนอประธานของ
กิจกรรม  ครูผู้ดูแลต่อไป 
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      ๗)  เตรียมวางแผนงานส าหรับวันต่อไป 
 

 ขั้นที่ ๓  การตรวจสอบ 
      ๑)  นักเรียนน ากระเป๋าผ้า และแบบภาพที่ใช้สกรีน มาด าเนินการสกรีนภาพ  โดยใช้เครื่องสกรีนที่
งานทุนปัจจัยพื้นฐานได้ด าเนินการจัดหาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ฝึกประสบการณ์จริงและสร้างอาชีพ 
      ๒)  ด าเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง  ให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพตามต้องการทุกชิ้นงาน ด้วยความ
เอาใจใส่ในทุกรายละเอียด 
      ๓)  ฝุายการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า  ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการที่
ได้รับจากกิจรรมกระเป๋ารักษ์โลก 
      ๔)  ฝุายจัดซื้อ  ตรวจสอบปริมาณวัสดุ  อุปกรณ์  เพ่ือเตรียมการจัดซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของฝุายผลิตสินค้า   จัดท าบันทึกขอจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กับฝุายบัญชีต่อไป 
      ๕)  ฝุายบัญชี   ด าเนินการตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจ่าย   รับบันทึกขอจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จาก
ฝุายจัดซื้อ  มาสรุปการจัดซื้อ  น าเสนอต่อประธานของกิจกรรม  และน าเสนอครูผู้ดูแลพิจารณาอีกครั้ง 
ด าเนินการแจ้งอนุมัติจัดซื้อให้ฝุายจัดซื้อทราบ 
 

   ขั้นที่ ๔  การปรับปรุงแก้ไข 
๑. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละวันจะต้องตรวจสอบความบกพร่องและหาแนวทางแก้ปัญหาทันทีและให้
ด าเนินการสรุปงานทุกสิ้นสัปดาห์  สิ้นเดือน  และสิ้นภาคเรียน    
๒. เมื่อสิ้นภาคเรียน  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผล  ถอดบทเรียนการท ากิจกรรมกระเป๋ารักษ์โลกมีลักษณะความ
สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการ  และปฏิญญาของโรงเรียนสุจริตอย่างไร 
 ๓. รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน ในการวางแผน ปรับปรุงการท ากิจกรรมในภาคเรียนต่อไป 
 จากการด าเนินกิจกรรมกระเป๋ารักษ์โลกสามารถเขียนแผนผังการด าเนินงานได้ดังภาพ 
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กิจกรรมที่ ๓ ปลอดโรคปลอดสาร เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ 
โดยการให้นักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ มีกระบวนการด าเนินการ  คือ ลักษณะกิจกรรมผักปลอดสารพิษ เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งปลูกฝังเจตคติในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนโดย ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติเป็นประจ า และต่อเนื่องเพ่ือ
ปลูกฝังจนเกิดเป็นนิสัย เพ่ือปลูกสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยกิจกรรมสอดคล้อง
กับคุณลักษณะ ๕ ประการของการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต คือ  ทักษะกระบวนการคิด  ความมีวินัย  ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ มีรูปแบบกรอบแนวคิดการด าเนินการ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานคือ 
ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นเตรียมการ 

- รับนโยบายจากฝุายบริหาร 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาและบริบท 
- ก าหนดเปูาหมาย 
- ก าหนดการด าเนินงาน/ระยะเวลา 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
- ก าหนดงบประมาณ 

 ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
  ๑. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในชั่วโมงชุมนุม โดยให้ครู
จัดท าแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในแผนการสอน เพ่ือให้ครูได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น แล้วสอนนักเรียนในชั่วโมงนั้นๆ 
  ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะกระบวนการในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้สามารถน าการด าเนินชีวิต “อยู่อย่างพอเพียง” ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดยการจัดท าฐาน
การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นการปลูกฝังการท างานและความรับผิดชอบ  
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นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวคิดให้นักเรียนสามารถถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกมาได้ ตามที่
ได้รับมอบหมายงานเกษตรตามความเหมาะสม ๓ ฐาน คือ ปลูกผักสวนครัว ปลูกผักไร้ดิน เพาะเห็ดนางฟูาพร้อม
กับแปรรูป เป็นน้ าพริกเห็ด เห็ดสวรรค์ 
  ๓. นักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ การเพาะปลูก การดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิต เทคนิค
ต่างๆ และน าผลผลิตที่ได้ไปจ าหน่ายให้กับผู้ปกครองที่มารับมาส่งนักเรียน โดยนักเรียนต้องน าเงินที่ได้นั้นไปจด
บันทึกลงในสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายภายในห้องเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการหารายได้ระหว่างเรียน  การ
รับผิดชอบ การมีความอดทน การมีระเบียบวินัย 
  ๔. การถอดบทเรียน หลังจากที่นักเรียนได้ท ากิจกรรมการเกษตรของห้องเรียนไปแล้วนักเรียนก็
จะได้เรียนรู้การถอดบทเรียนโดยใช้แบบถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ 
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒,๓,๔ 
๑.  เหตุผลที่ท ากิจกรรมนี้ (ด้านเหตุผล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  ในการท ากิจกรรมต้องค านึงถึงสิ่งใดบ้าง (ด้านความพอประมาณ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.  ในการท ากิจกรรมมีการวางแผนและขั้นตอนอย่างไร ( ด้านภูมิคุ้มกันที่ดี ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.  ในการท ากิจกรรมนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องใดบ้าง (เงื่อนไขความรู้) 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
๕.  ในการท ากิจกรรมนี้อาศัยคุณธรรมใดบ้าง ( เงื่อนไขคุณธรรม ) 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
๖.  ได้อะไรบ้างจากการท ากิจกรรมนี้ (มิติวัตถุ ) 
……………………………………………………………………………………………………..…………..……………… 
๗.  กิจกรรมนี้ส่งผลต่อชุมชนสังคมอย่างไร (มิติสังคม ) 
……………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๘.  กิจกรรมนี้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร (มิติสิ่งแวดล้อม ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๙.  กิจกรรมนี้มีการ สืบสาน สานต่อกิจกรรมหรือไม่อย่างไร (มิติวัฒนธรรม ) 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
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เมื่อนักเรียนท าการถอดบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนน าค าตอบที่ได้ไปใส่ในแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๓  ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน 

- ประเมินผลการเรียนรู้ 
- ประเมินผลงาน 
- ประเมินพฤติกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

ขั้นตอนที่ ๔  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- สร้างเครือข่าย/ขยายเครือข่าย  
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กิจกรรมที่ ๔ การจัดการขยะ เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ซึ่งกิจกรรมนี้ด าเนินการ
ในระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖ เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ในเรื่องการจัดการขยะ  มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ การเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินงาน 
  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เสนอโครงการแก่ผู้บริหาร แต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินการ
สนับสนุนการด าเนินโครงการการจัดการขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ขั้นที่ ๒ การวางแผนการด าเนินงาน 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา รวบรวมข้อมูล จากการด าเนินงานที่ผ่านมศึกษายุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการรักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาความต้องการของโรงเรียน ผู้เรียนและชุมชน น าไปสู่การ
ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาต่อยอดคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  ก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงาน  จากนั้นได้
ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการร่วมกันวางแผนด าเนินงาน  แนวทางในการก ากับ ติดตาม สนับสนุน
และประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นที่ ๓ การด าเนนิงานตามแผน 
  ด าเนินการตามแผนที่ร่วมกันก าหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา นางสาบัณฑิตา  อ้อซ้ายและคณะ 
กิจกรรมที่ ๑  การบูรณาการสู่หลักสูตร
สถานศึกษา 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุวารี  ด าสุวรรณ 

กิจกรรมที่ ๒  รณรงค์ให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกตามหลัก 3rs 
         ๑.Reuse 
         ๒.Reduce 
         ๓.Recycle 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุพัตรา  สัพโส 

กิจกรรมที่ ๓  ธนาคารขยะ ตลอดปีการศึกษา นางสาวกมลชนก  กิตติวานิช 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ตลอดปีการศึกษา นางสาวจุฬีภรณ์  ทองเฟ่ือง 
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ  กุมภาพันธ์ – มีนาคม นางสาวบัณฑิตา  อ้อซ้ายและคณะ 
ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม  นางสาวบัณฑิตา  อ้อซ้ายและคณะ 
รายงานผลโครงการ มีนาคม  นางสาวบัณฑิตา  อ้อซ้ายและคณะ 
 

ขั้นที่ ๔ การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายกิจกรรม 

กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เครื่องมือในการ

ตรวจสอบ/ประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการตาม
โครงการ 

-ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-จ านวนนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะ5 
ประการของโรงเรียนสุจริต  

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

นางสาวบัณฑิตา  อ้อซ้าย
และคณะ 
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กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เครื่องมือในการ

ตรวจสอบ/ประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑   
การบูรณาการสู่
หลักสูตรสถานศึกษา 

-ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลการจัดการเรียนรู้ นางสาวสุวารี  ด าสุวรรณ 

กิจกรรมที่ ๒  รณรงค์
ให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึก 
ตามหลัก 3rs  Reuse  
Reduce  / Recycle 

-ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

นางสาวสุพัตรา  สัพโส 

กิจกรรมที่ ๓  
ธนาคารขยะ 

-ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

นางสาวกมลชนก   
        กิตติวานิช 

กิจกรรมที่ ๔  
กิจกรรมตลาดนัดสี
เขียว 

-ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

นางสาวจุฬีภรณ์   
           ทองเฟ่ือง 

 
 

ขั้นที่ ๕ การรายงานผลและประยุกต์ใช้ 
ผู้บริหารก ากับ ติดตามนิเทศ สนับสนุนการด าเนินงาน ให้คณะท างานด าเนินการพัฒนากิจกรรมที่ รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ ประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า ระดับของการบรรลุผล เพื่อให้การ
พัฒนางานเป็นตามเงื่อนไขและเปูาหมายที่วางเอาไว้ การรายงานผล น าผลการด าเนินงานไปปรับใช้และเผยแพร่
ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนในการด าเนินงานสามารถเขียนเป็น Flow Chart ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best Practice โรงเรยีนสุจริต โรงเรยีนบ้านบางไมแ้ก้วประชาสามัคคี                                                                      13 



 

 

 ขั้นที่ ๓ ขั้นตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ ( Check ) มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนิเทศการด าเนินงาน 
  ๓.๒ คณะกรรมการด าเนินการจัดท าเครื่องมือในการประเมิน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละ
กิจกรรม 
  ๓.๓ ก าหนดปฏิทินนิเทศติดตามและเก็บข้อมูล เพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเตรียมรับการ
ประเมิน 
  ๓.๔ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
  ๓.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเก็บรวบรวม 

๓.๖ แจ้งผลการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบทราบเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
  ๓.๗ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกกิจกรรม 
 สามารถเขียนเป็นผังการด าเนินงานได้ดังภาพ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ ๔ ขั้นรายงานผลการด าเนินกิจกรรม  ( Act ) มีกระบวนการด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๔.๑ ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานสรุปผลการด าเนินการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  - ตัดสินผลการเรียนในกิจกรรมที่เรียนรู้เป็นหน่วยการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามปกติ 
เป็นระดับคะแนน/ผลการเรียน 
  - กิจกรรมที่ด าเนินการในรูปแบบชุมนุม ตัดสินผลการเรียน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
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  - กิจกรรมที่ด าเนินการใน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ประเมินผลและสรุปผลที่เกิดขึ้นตาม
จุดประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งไว้ 
 ๔.๒ สะท้อนผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาว่าควรด าเนินการต่อ
ในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่ ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมใดควรด าเนินการต่อหรือหยุดด าเนินการ 
- กิจกรรมใดด าเนินการต่อด้วยรูปแบบและวิธีการเดิม 
- กิจกรรมใดที่ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการด าเนินการบ้าง 
- กิจกรรมใดควรลด/เพ่ิมรูปแบบ ปริมาณการด าเนินการบ้าง 
- ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมนอกเหนือจากท่ีด าเนินการมาแล้วอีกหรือไม่ 
- ความส าเร็จที่เกิดข้ึนส่งผลอย่างไรกับโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนบ้าง 
- ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับการด าเนินการหรือไม่ 
- การวัดและประเมินผลกิจกรรมที่จัดสามารถสะท้อนคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดได้มากน้อย 

เพียงใด 
  - เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใด จะท าอย่างไรให้น่าเชื่อถือ 
 ๔.๓ ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายจากการสะท้อนผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการด าเนินกิจกรรมต่อของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 ๔.๔ น าข้อมูลจากการสรุปผลการด าเนินงานในทุกด้านไปประกอบการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
 ขั้นที่ ๕ ขั้นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  ( Sustainable ) เป็นขั้นตอนที่ต้องการจะพัฒนางานที่
ด าเนินการเพื่อความยั่งยืน เกิดผลถาวรด้านคุณธรรม เกิดปฏิญญา และคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตให้แก่ผู้เรียน
และบุคลกรทุกคนในโรงเรียน รวมไปถึงเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมด าเนินกิจกรรมมาด้วยกัน โดยใช้กระบวนการ  
ดังนี้ 
 ๕.๑ น ากิจกรรมที่ด าเนินการเข้าไปเป็นนโยบายของโรงเรียน โดยการระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือ
เปูาประสงค์ของโรงเรียน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากร ทั้งสาย
บริหารและสายงานการสอน 
 ๕.๒ จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนของแต่ละกิจกรรมในทุกปี เพ่ือเป็นการจัดการ
ความรู้ ได้เรียนรู้ร่วมกัน แม้จะไม่ใช่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ แต่ในฐานะเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้รับบริการ เป็นต้น 
 ซึ่งกระบวนการด าเนินงานทั้ง ๕ ขั้นตอน สามารถสรุปเป็นแผนผังการด าเนินงานได้ ดังภาพ 
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การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี โดยใช้ B.M.K  Model 
(Upright School Project Banbangmaikaew school with B.M.K. Model) เขียนเป็นโมเดลในการด าเนินการ
ได้  ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
      ๔.๑ ผลการด าเนินงาน 
  - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไว้ในทุกระดับชั้นและทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงปะสงค์ระดับดี
เยี่ยมขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
  - ปริมาณขยะประเภทพลาสติกของโรงเรียนลดลง และนักเรียนน าขยะที่แยกได้มาขายกับ
ธนาคารขยะมากขึ้น 
  - ผู้เรียนสามารถออกแบบกระเป๋าผ้าและตัดเย็บ เพนท์ สกรีนสีเองได้ 
  - ผู้เรียนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษส่งขายกับร้านกาแฟของ
โรงเรียน 
  - ผู้เรียนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากกาแฟได้อย่างหลากหลาย 
  - โรงเรียนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนได้ และเริ่มมีความหลากหลาย
มากขึ้นจากทักษะกระบวนการคิด 
      ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ 
  - ผู้เรียนมีทักษะในการเป็นเจ้าของกิจการร้านกาแฟ 

- ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตของนักเรียนสามารถส่งขายในชุมชนได้ 
- ครูและนักเรียนร่วมกันผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ที่ได้จากการผลิตด้วยวัสดุเหลือใช้ 
- โรงเรียนสามารถด าเนินการปฏิญญาโรงเรียนสุจริตได้ครบถ้วนทั้งด้านการปลูกฝัง การปูองกัน 
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 และการสร้างเครือข่าย โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
- บุคลากรในโรงเรียนทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันในการสร้างเสริม 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตทั้ง ๕ ด้าน 
- โรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ที่สามารถเป็น 

แบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอ่ืนๆได้ 
 ๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
  - การด าเนินการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ทั้ง ๔ กิจกรรม มีความต่อเนื่อง มีความมั่นคงทั้งด้าน
ก าลังคนและก าลังทรัพย ์
  - การบริหารจัดการขยะมีความเป็นระบบ ขยะลดลง แยกขยะได้มากขึ้น 
  - โรงเรียน โดยครูและนักเรียนสามารถประหยัดจากการใช้วัสดุเหลือใช้มาท าเป็นสื่อการจัดการ
เรียนการสอนและในการเรียนรู้ 
  - นักเรียนมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ด าเนินการ สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ผู้ปกครองและตัวเอง อีกท้ังยังรู้จักประหยัดมากขึ้น 
  - นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดหรือด าเนินการได้เองที่บ้าน หรือร่วมกับ
ชุมชน 
๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
 การด าเนินการ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี โดยใช้ B.M.K  
Model มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  ดังนี้ 
 ๕.๑ ปัจจัยภายใน 
  ด้านตัวบุคคล 
  - บุคลากรในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ตัวผู้บริหารมอบหมายนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน 
  - ครูผู้ปฏิบัติ ศึกษาหาความรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และด้วยความมุ่งมั่น 
  - เมื่อได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะรับโอกาสนั้น และท า
อย่างดีที่สุด เช่น การไปประกวดแข่งขัน การไปจัดนิทรรศการ เป็นต้น 
  - การจัดการความรู้ของบุคลากรทุกคนในลักษณะการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน สามารถ
สร้างบุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่นได้ แม้จะเกิดการเคลื่อนย้ายตัวบุคคลก็ตาม  
 ด้านวิธีการบริหารจัดการ 
  - การมีเงินทุนหมุนเวียนจากการขายผลิต ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมและขยายการด าเนินการ
ในบางกิจกรรมได้ตลอด และเกิดผลเป็นก าไรที่ชัดเจนจึงเกิดความเชื่อมั่นที่จะด าเนินการได้ต่อไป 

- การด าเนินงานอย่างมีข้ันตอน มีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง และมีการนิเทศติดตามอย่าง 
ต่อเนื่องรายงานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ท าให้เกิดเป็นระบบการด าเนินการที่
ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินการมีความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ 

- คุณภาพของผลผลิตที่จัดท าจ าหน่ายมีมาตรฐาน และราคาถูกกว่าท้องตลาด จึงสามารถหา 
ตลาดในการจ าหน่ายได้ต่อเนื่อง 

- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลผลิตทั้งโดยโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียน โดยนักเรียน 
 โดยผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งบุคคลที่มาเยี่ยมโรงเรียน ทั้งทางสื่อออนไลน์และการพูดต่อๆกัน สามารถดึงดูด
ลูกค้าหรือผู้รับบริการที่ต้องการทดลองซื้อ จึงท าให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นสามารถจ าหน่ายได้ต่อเนื่อง 
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๕.๒ ปัจจัยภายนอก  
  - การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนที่มีแหล่ง 
วัตถุดิบ และแหล่งรับซื้อผลผลิตของโรงเรียน สามารถท าให้การด าเนินการท าได้อย่างต่อเนื่อง 
  - เครือข่ายสถานศึกษา เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้น าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ไปร่วมจ าหน่ายหรือไป
ร่วมจัดนิทรรศการเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
  - หน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เปิดโอกาสให้
โรงเรียนได้ไปจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานสม่ าเสมอ    
 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 
 ๖.๑ การเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าคิด ปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือการแปรรูปผลผลิต การ
สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ได้เอง เช่น สูตรกาแฟแบบใหม่ๆ การเขียนลวดลายกระเป๋า การรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ สามารถดึงดูดลูกค้าในวัยเดียวกันได้มากและไม่เกิดความซ้ าซากจ าเจ 
 ๖.๒ การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ามาบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การลงมือปฏิบัติจริงในการส่งเสริมทักษะอาชีพ สามารถสร้างปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตได้ง่ายกว่าและมากกว่าการเรียนรู้ที่สอนแต่เนื้อหาต้านทุจริต เพราะการลงมือท าสามารถวัดและประเมินผล
ได้จริงโดยวัดจากพฤติกรรมที่ท าอยู่ทุกวันซึ่งไม่ได้เกิดจากการเสแสร้ง โดยเฉพาะเรื่องรายได้ที่เกิดจากการท างาน 
เพราะผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจะเป็นที่มาของการทุจริต 
 ๖.๓ การจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สร้างรายได้ที่เกิดจากการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นการกระตุ้นและ
เสริมแรงให้เกิดความมุ่งมั่นอยากที่จะท า ไม่ได้ท าเพราะแลกกับคะแนนอย่างเดียว ซึ่งการฝึกทักษะอาชีพสามารถ
ให้ผลตอบแทนท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความใฝุฝันที่จะสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้กับ
ตนเองได้ในอนาคต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 

๗. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ 
 ๗.๑ การเผยแพร่ 
  - เผยแพร่ภาพกิจกรรมการด าเนินงานทุกกิจกรรมในเว็ปไซต์ของโรงเรียน 
  - เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook , line ทั้งของโรงเรียน ของบุคลากร และของ
นักเรียนเอง 
  - เผยแพร่กิจกรรมผ่านการประกวดแข่งขันของโรงเรียน หรือของบุคลากร หรือการมาศึกษา     
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนต่างๆ 
  - เผยแพร่ผ่านการจัดนิทรรศการงานทักษะอาชีพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๑ 
 ๗.๒ การได้รับการยอมรับ 
  - ได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ให้ไปจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จของโรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติของภาคใต้  
  - ได้รับเงินทุนสนับสนุนให้จัดสร้างร้านกาแฟของโรงเรียนจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  - ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดชุมพรในการจัดนิทรรศการและออกบูธจ าหน่ายสินค้าใน
การจังหวัดเคลื่อนที่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายอ าเภอท่าแซะได้ร่วมชมและชิมและช่วย
ประชาสัมพันธ์ 
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  - ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการจัดการเรียนการสอน ในการรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน    
ท่าข้ามวิทยา 
 

 ๗.๓ รางวัลที่ได้รับ 
  - โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
  - ได้รับโล่รางวัล การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ ๖      
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา “เวทีเรียนรู้การจัดการขยะ เพ่ิมสมรรถนะผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” จากส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
 

๘. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ๘.๑ ข้อสังเกต 
  - ความพร้อมของบุคลากรในโรงเรียน เนื่องจากทุกกิจกรรมต้องมีครูเป็นผู้สาธิตในบางครั้ง และ
เป็นผู้ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาโดยตลอด หากบุคลากรทุกคนทุกฝุายไม่มีความพร้อมหรือขาดความมุ่งมั่น ทุ่มเท   
ก็ยากที่จะด าเนินการได้ส าเร็จ 
  - การเลือกกิจกรรมในการด าเนินการโรงเรียนสุจริต ไม่ว่าจะเป็นการน าหลักสูตรต้านทุจริตไป
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมด้านปฏิญญาโรงเรียนสุจริต หรือคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต จะต้องมีความสอดคล้อง
กันระหว่าง กิจกรรม วิธีด าเนินการ และที่ส าคัญที่สุด คือการวัดผลประเมินผล เนื่องจากคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
นั้นเป็นการวัดพฤติกรรมที่แสดงออกมากกว่าความรู้ความเข้าใจ จึงจ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือวัดหรือเก็บข้อมูลให้
สะท้อนพฤติกรรมที่แท้จริง 
  - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล องค์กร หรือชุมชน หากท าได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากข้ึน และจะสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์กันในการด าเนินกิจกรรม เช่น การ
เป็นผู้รับซื้อวัตถุดิบ การขายผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
 ๘.๒ ข้อเสนอแนะ 
  - การท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียน รวมไปถึงชุมชน 
โดยเฉพาะผู้ปกครอง ที่ย่อมจะคาดหวังว่าลูกมาโรงเรียนจะต้องเรียนเก่งจนอาจมองข้ามวิชาที่เป็นทักษะอาชีพ
ส าหรับใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต ดังนั้น โรงเรียนจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ สร้ างความตระหนักเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพสุจริต การฝึกทักษะอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพ่ือแบ่งเบาภาระของครอบครัว 
  - การแสวงหาและการได้รับโอกาสจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ให้โรงเรียนได้น านักเรียนออก
แสดงผลงานต่อสาธารณชน เพ่ือสร้างความมั่นใจในตนเอง และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้เรียนจะ
สามารถสร้างความม่ันใจ รู้สึกภูมิใจ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๘.๓ แนวทางในการน าผลงานไปใช้  
  - การจะเลือกด าเนินกิจกรรมใดๆ ต้องค านึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อม จุดเน้น วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน เพื่อให้การด าเนินการสามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และเกิดผลกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
  - การวัดผลประเมินจากการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมจะต้องสะท้อนพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้เรียน 
ดังนั้นเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เพราะกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นเป็นการลงมือ
ปฏิบัติจริงไม่ใช่การวัดด้านความรู้ 
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๙. Best Practice สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต  
  

๙.๑ ทักษะกระบวนการคิด 
กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ 

๑.กิจกรรมกาแฟดีที่บ้านเรา 
- การคิดสูตรการชงกาแฟ 
- การคิดค านวณในการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
- การคิดบรรจุภัณฑ์ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
- การเลือกขนมมาขายเพ่ือรับประทานกับกาแฟ 
- การตั้งราคาขาย คิดก าไร ขาดทุน 
- การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- บันทึกการปฏิบัติงาน 
- บันทึกการประชุม
คณะท างาน 
 

๒. กระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
- วางแผนการจัดกิจกรรม 
-วางแผนการจัดท าปฏิทินและคู่มือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
- การออกแบบลายที่ใช้สกรีนภาพ 
-การออกแบบรูปแบบกระเป๋าผ้าและการจัดล าดับขั้นตอนการตัดเย็บกระเป๋าผ้า 
- ระดมความคิดการประชาสัมพันธ์สินค้า 

- แบบบันทักการท ากิจกรรม 
- คู่มือแนวทางการจัด
กิจกรรม 
- รูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
- ใบจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

๓. ปลอดโรคปลอดสาร 
- การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด และปลูกผักไร้ดิน 
- การแปรรูปผลผลิตจากผัก - การหาตลาดรองรับสินค้า  
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
- การตั้งราคาขาย คิดก าไร ขาดทุน 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินผลงานนักเรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

๔. การจัดการขยะ 
- การแยกขยะ        
- การรีไซเคิลขยะ 
- การท าธนาคารขยะ   
- การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากขยะ 

- บันทึกการประชุม
คณะท างาน 
- แบบบันทึกต่างๆของ
ธนาคารขยะ 
- จ านวนชิ้นงานการประดิษฐ์ 

 
 

๙.๒ ความมีวินัย 
กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ 

๑.กิจกรรมกาแฟดีที่บ้านเรา 
- การแบ่งหน้าที่กันในร้านกาแฟ 
- การตรงต่อเวลาในการท างาน 
- การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในร้านกาแฟ 

- บันทึกการมาปฏิบัติงาน 
- การส ารวจสภาพจริงในร้าน 

๒. กระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
- การมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
-  การตรงต่อเวลา 
- การรู้หน้าที่/ รับผิดชอบต่องาน 
- มีความสามัคคีในกลุ่ม  การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
- การออมเงินที่ได้จากการขายสินค้า 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- สมุดฝากเงิน 
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๙.๒ ความมีวินัย 
กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ 

๓. ปลอดโรคปลอดสาร 
- การแบ่งหน้าที่กันในการดูแลโรงเรือน 
- การตรงต่อเวลาในการท างาน 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- บันทึกการรับจ่ายเงิน  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

๔. การจัดการขยะ 
- การทิ้งขยะให้ถูกท่ีถูกถัง 
-การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในธนาคารขยะ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 
 

๙.๓ ความซ่ือสัตย์สุจริต 
กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ 

๑.กิจกรรมกาแฟดีที่บ้านเรา 
- การเก็บเงิน ทอนเงิน 
- การตวงปริมาณกาแฟแต่ละแก้วที่ขาย 
- การชงกาแฟตามสูตร 

- บัญชีการตรวจรับสินค้า 
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
- บันทึกการมาปฏิบัติงาน 

๒. กระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
- การใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และค านึงถึงความถูกต้อง และ
รอบคอบ 
- การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ได้ถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
-  การตัดเย็บที่ถูกต้องตามรูปแบบและขนาดที่วางไว้ 

-สมุดบันทึกรายรับ – รายจ่าย 

๓. ปลอดโรคปลอดสาร 
- การชั่งผัก 
- การดูแลผักโดยไม่ใช้สารเคมี 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
๔. การจัดการขยะ 
- การชั่งขยะที่ขาย และการคิดเงิน 
- การคัดแยกขยะ การทิ้งขยะถูกถังธนาคารขยะ 

-สังเกตจากพฤติกรรมการทิ้งขยะ 
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 
 

๙.๔ อยู่อย่างพอเพียง 
กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ 

๑.กิจกรรมกาแฟดีที่บ้านเรา 
- การเลือกวัตถุดิบในท้องถิ่น 
- การวางแผนจัดซื้อสินค้าเข้าร้าน 
- การดูแลรักษาและการใช้สิ่งของอย่างระมัดระวัง 
 - การได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
- บันทึกการสั่งซื้อ การนับของ 
- บันทึกการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒. กระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
- การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างปลอดภัย 
-น าความรู้ที่ได้รับในการสกรีนภาพและการออกแบบภาพมาประยุกต์
ท ากระเป๋ารักษ์โลกใช้เอง 

- ผลงาน 
- สมุดบันทึกรายรับ – รายจ่าย 
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๙.๔ อยู่อย่างพอเพียง 
กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ 

- รู้จักการเก็บออมเงินจากการผลิตกระเป๋ารักษ์โลก 
- รู้จักใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตกระเป๋ารักษ์โลกอย่างคุ้มค่า 
 - การใช้กระเป๋ารักษ์โลกแทนการใช้ถุงพลาสติก 

 

๓. ปลอดโรคปลอดสาร 
- จ านวนผักท่ีจะปลูก 
- ชนิดผักท่ีจะปลูก 
- การแปรรูปผักเพื่อเพิ่มมูลค่า 

- แบบสอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบถอดบทเรียน 
๔. การจัดการขยะ 
-  การแยกขยะก่อนทิ้ง 
- การคัดแยกขยะ 
- การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
- หลักการ 3Rs 

-ปริมาณขยะที่คัดแยกและจ าหน่าย 
- จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการน า
ขยะมาใช้ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๙.๕ จิตสาธารณะ 
กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ 

๑. กิจกรรมกาแฟดีที่บ้านเรา 
- การมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน เช่น การช่วยเหลือเพ่ือน การมาปฏิบัติ
หน้าที่แทนเมื่อเพ่ือนไม่มาโรงเรียน 
-  การน าสิ่งของเหลือใช้ เช่น ขวดโซดา กล่องนม น าไปรีไซเคิล      
เป็นต้น   

- ผลงานสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล 
 

๒. กระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
- ใช้กระเป๋ารักษ์โลก  เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก 

- แบบบันทึกความพึงพอใจ 

๓. ปลอดโรคปลอดสาร 
- การดูแลรักษาพืชที่ปลูกด้วยความใส่ใจ 
- การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อน 

- บันทึกการปฏิบัติงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
๔. การจัดการขยะ 
- การทิ้งขยะถูกท่ี    
- การแยกขยะก่อนทิ้ง 
- รณรงค์เก็บขยะในชุมชน 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
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๑๐. กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 
 
ปฏิญญา ข้อ ๑ การปลูกฝัง “เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น 
รูปธรรมและมีความยั่งยืน” 

กิจกรรมที่สอดคล้อง วิธีการ 
กิจกรรรมกาแฟดีที่บ้านเรา 
๑. การให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. การด าเนินการค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 
๑. นักเรียนดูยูทูป เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. นักเรียนช่วยกันสรุปคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

กิจกรรมกระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
๑. ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องอยู่อย่างพอเพียง 
๒. ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. การท างานเป็นทีม 
๔. การมีวินัยต่อตนเอง 
๕. ทักษะกระบวนการคิด  วางแผนงานในการท างาน
ต่าง ๆ ของแต่ละฝุาย 

 
๑. วีดีทัศน์เกี่ยวกับความพอเพียง 
๒. วีดีทัศน์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. การประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรมของ
สมาชิกทุกคน 

กิจกรรมปลอดโรคปลอดสาร 
๑. การเรียนรู้การสร้างโรงเรือนในการปลูกผัก 
๒. การเรียนรู้วิธีการปลูกผักต่างๆ 
๓. การเรียนรู้การดูแลรักษาผักท่ีปลูก 
๔. การเรียนรู้วิธีการแปรรูปผักเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

๑. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในประโยชน์ของ
การใช้ชีวิตด้วยวิถีพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้รู้ผลเสียของการทุจริต 
คดโกง เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

๒. ให้มีจิตอาสาช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต
ภายในโรงเรียน 

กิจกรรมการจัดการขยะ 
-กิจกรรมการคัดแยกขยะของสภานักเรียน 
-การบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน 

๑. การร่วมกันก าหนดข้อปฏิบัติ 
๒. การให้รับรู้ถึงโทษภัยของการทุจริต ความไม่
พอเพียง ความเห็นแก่ตัว การขาดระเบียบวินัย 
๓. การตรวจสอบ ก าดับดูแลสอดส่องพฤติกรรมของ
เพ่ือนนักเรียน 

ปฏิญญา ข้อ ๒ การป้องกัน “เราจะร่วมมือกันปูองกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” 
กิจกรรรมกาแฟดีที่บ้านเรา 
๑. การให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. การด าเนินการค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 
๑. นักเรียนดูยูทูป เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. นักเรียนช่วยกันสรุปคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

กิจกรรมกระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
๑. ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องอยู่อย่างพอเพียง 
๒. ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. การท างานเป็นทีม 
๔. การมีวินัยต่อตนเอง 
๕. ทักษะกระบวนการคิด  วางแผนงานในการท างาน
ต่าง ๆ ของแต่ละฝุาย 

๑. วีดีทัศน์เกี่ยวกับความพอเพียง 
๒. วีดีทัศน์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. การประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรมของ
สมาชิกทุกคน 
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กิจกรรมที่สอดคล้อง วิธีการ 
กิจกรรมปลอดโรคปลอดสาร 
๑. การใช้วัสดุในการสร้างโรงเรือนในการปลูกผัก 
๒. การดูแลรักษาผักที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี 
๓. การเรียนรู้วิธีการแปรรูปผักเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยไม่ใช้
สารเคมี 

- ๑. ปลูกฝังให้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และการใช้ชีวิต 

- ๒. ปลูกฝังการด าเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียงโดยให้
ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง 

๓. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

๔. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรม         
ต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมการจัดการขยะ 
๑. กิจกรรมการคัดแยกขยะของสภานักเรียน 
๒.การบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน 
 

๑. การให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตนที่สนองต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 
๒. การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
พฤติกรรมคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

ปฏิญญา ข้อ ๓ การสร้างเครือข่าย “เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืน” 
กิจกรรรมกาแฟดีที่บ้านเรา 
๑. การให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. การด าเนินการค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 
๑. นักเรียนดูยูทูป เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. นักเรียนช่วยกันสรุปคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

กิจกรรมกระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
๑. ประชาสัมพันธ์ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. ประชาสัมพันธ์ในวันประชุมผู้ปกครอง 
๓. ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ  สื่อสังคมออนไลน์  
น าเสนอกิจกรรมในงานของโรงเรียน 

๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในโรงเรียนและชุมชน 

กิจกรรมปลอดโรคปลอดสาร 
๑. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 

๑.จัดกิจกรรมผักปลอดสารพิษ โดยใช้โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ นักเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดและน าเสนอผลงาน 
เพ่ือขยายเครือข่ายสู่ชุมชนต่อไป 

กิจกรรมการจัดการขยะ 
๑.การจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในชุมชน และสถานที่
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

การร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน เนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ 
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๑๑. ภาคผนวก  
รางวัลที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่การด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนุชา บูรพชัยศร ี 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการรา้นกาแฟ B.M.K. Cafe'  
ของโรงเรียนบา้นบางไม้แก้วประชาสามัคคี 

นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพรเขต ๑ ให้ก าลังใจ
นักเรียนภาพกิจกรรมการจดันิทรรศการทักษะอาชีพในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที ่๖๙ จ.
นครศรีธรรมราช 
 

น าเสนอผลงานแก่คณะกรรมการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  
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กิจกรรมกระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
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กิจกรรมปลอดโรคปลอดสาร 
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กิจกรรมการจัดการขยะ 
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โรงเรยีนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี   อ าเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 


