
 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
 
ชื่อผลงาน การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (PRACHANIMIT  MODEL) 
เจ้าของผลงาน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ความเป็นมาของการปฏิบัติที่ดี 

     การขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรในตัวบุคคลปัจจุบันเป็นปัญหาของสังคม 
หลาย ๆ ด้านระบบการศึกษาได้พยายามเสริมสร้าง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความ
ขยันหมั่นเพียร ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีของสังคมในอนาคต  

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลจึงได้ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังมีพฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์ด้านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร มีการปฏิบัติตนไม่เป็นตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรจัดโครงการการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน ประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบ ของโรงเรียนและสังคมต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
3.  เพ่ือให้มีแนวทางจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

 
กรอบแนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี 
               1.  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
                2.  ศึกษา หาแนวทางในการด าเนินงาน 
                3.  ก าหนดโครงการ ค าสั่ง มอบหมายผู้ที่เก่ียวข้อง 
                4.  ประชุมครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่วิธีการปฏิบัติ
ที่ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย  
                5.  ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล และเผยแพร่ 
                6.  น าผลที่ได้ ข้อควรปรับปรุงมาพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี 
               1. วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)และความต้องการของโรงเรียน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชน 
                2. การขาดระเบียบวินัยหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน 
                3. ประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบหลัก และบทบาทหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4. จัดท าโครงการการเสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์  (PRACHANIMIT MODEL) โดยกลุ่มงาน
กิจกรรมนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ ก าหนดกรอบในการด าเนินงาน  

5. ประชุมบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ 
6. ครูที่ปรึกษา/งานกิจการนักเรียนบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 



 
 

7. งานกิจการนักเรียนสรุปผลนักเรียนที่มีจ านวนครั้งการกระท าผิด ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยมีกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือ 

7.1  ท างานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือสร้างความตระหนักในผลการกระท าผิด
ระเบียบ เพ่ือเรียนรู้งาน  และลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

7.2  เข้าค่ายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากการด าเนินการในกระบวนแรกไม่สามารถลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ 
8. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา 
9. แจ้งการเข้าค่ายให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ 
10. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
11. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และวิทยากร 
12. ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงานในแต่ละวัน 
  12.1 การท างานในแต่ละสัปดาห์  
   การท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ การท าความสะอาดห้องน้ า การท างานอ่ืนที่ครู

มอบหมาย เป็นต้น 
  12.2 การเข้าค่าย มีก าหนดการดังนี้  

05.00 - 06.00 น.  ตื่นนอน ออกก าลังกาย 
06.00 - 06.30 น.  ลงเขตพ้ืนที่ท ากิจกรรม 5 ส.  
06.30 - 07.30 น.  อาบน้ า แต่งตัว 
07.30 - 08.00 น.  ทานอาหาร 
08.00 - 08.40 น.  ท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
08.40 – 15.30 น.  เข้าเรียนปกติ 
15.30 - 16.00 น.  ลงเขตพ้ืนที่ท ากิจกรรม 5 ส. 
16.00 - 17.00 น.  ทานอาหาร 
17.00 - 18.00 น.  อาบน้ า 
18.00 - 20.00 น.  ม.3 , ม.6 ติว O-NET ระดับชั้นอื่น ท างานที่ได้รับ 

                                                                มอบหมาย 
20.00 - 21.00 น. อบรม 
21.00 น. เป็นต้นไป  สวดมนต์ ไหว้พระ เข้านอน 

13. ประเมิน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
14. น าข้อมูลที่ได้ ปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนางานในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาพกิจกรรม 

 
การตรวจสารเสพติด 

 
 

ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับทราบแนวทางการเข้าค่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ลงเขตพ้ืนที่ท ากิจกรรม 5 ส 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

การอบรม/การเรียนเสริมทักษะวิชาการ/ติวเข้ม O-NET 
 

 
 
ผลของการปฏิบัติที่ดี ความส าเร็จของผลงานที่เกิดตามวัตถุประสงค์ 

                 1.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
                 2.  นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน่ได้อย่างมีควาสุข 

            3.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
 
การต่อยอดความรู้ 
            1. สรุปโครงการ น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
            2. บูรณาการด้านวิชาการ สอนเสริมเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนในช่วงเวลาการเข้าค่าย 
 

     การเผยแพร่ 
1.  เว็บไซต์โรงเรียน  
2.  โรงเรียนในสหวิทยาเขต 

 
คุณค่าของวิธีการปฏิบัติที่ดี 

1. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ดังนี้ 
1.1  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
1.2  นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน่ได้อย่างมีควาสุข 
1.3  นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านวิชาการ 

2. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าให้เกิดประโยชน์ครู ดังนี้ 
2.1  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.2  เป็นที่ยอมรับและศรัทธาต่อผู้ปกครองและชุมชน 
 
 



 
 

3. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าให้เกิดประโยชน์โรงเรียน ดังนี้ 
        3.1  มีแนวทางจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
        3.2  มีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        3.3  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

3.4  เป็นที่ยอมรับและศรัทธาต่อผู้ปกครองและชุมชน 
4. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ดังนี้ 

4.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.2 ชุมชนมีความยอมรับในกระบวนการจัดการศึกษาท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
4.3 ชุมชนมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ร่วมสร้างประเทศชาติต่อไป 

 
ปัจจัย/เงื่อนไขท่ีท าให้ส าเร็จ 
                1. โรงเรียนมีนโยบายการด าเนินงานที่ชัดเจน 
                2. บุคลากรของโรงเรียนทุกคนทั้งผู้บริหาร คณะครูมีความพร้อม ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น               
ในการด าเนินงาน 
                 3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจและให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการท ากิจกรรม 
                 4. นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการท าโครงการ ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น เป็นแบบอย่างและให้ค าแนะน าท่ีดีแก่บุคคลอ่ืนได้ 
 
ผลการยอมรับ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
3. ผลการสอบโอเน็ต  

 
 

                                   ลงชื่อ …………อมรเทพ  วิภาวิน...... ผู้ให้ข้อมูล 
                                 (นายอมรเทพ  วิภาวิน) 

                                 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                  

 


