
แบบน าเสนอ Best Practice 

 ผู้บริหาร   ครููู 
 

 ชื่อผลงาน  เดินอย่างมดูไม่คดเหมือนงู 
เจ้าของผลงาน ู นางสาวสุคลทิพย์ูหุ่นเก่า 
โรงเรียน  วัดทุ่งน้อย 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ูเขตู๒  
โทรศัพท์ู (ทีท่ างาน)  ๐๙๒-๕๑๙๕๕๐๘ู โทรศัพท์มือถือ ๐๙๒-๕๑๙๕๕๐๘ูู 
ููููููููููููููููููููููููููE – mail: niddy๒๕๒๔@gmail.com  
ผลงานสอดคล้องของกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (เลือกได้มากกว่า ๑ ประการ)  
 ทักษะกระบวนการคิด  
 มีวินัย  
 ซื่อสัตย์สุจริต  
 อยู่อย่างพอเพียง  
 จิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อผลงาน เดินอย่างมด ไม่คดเหมือนงู 
 

๑. ความส าคัญของผลงาน / นวัตกรรมถอดบทเรียน  
 

๑.๑ เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จะท าผลงาน / 
นวัตกรรม  
 นักเรียนบางส่วนูการเดินยังไม่เป็นแถวเข้าประตูโรงเรียนทั้งเช้าและเย็นูรวมถึงการเดินขึ้นห้องเรียน 
หรือเวลาเปลี่ยนคาบเรียนูและการเดินแถวในการรับอาหารูซึ่งเกิดจากนักเรียนขาดจิตส านึกในการปฏิบัติ 
การเดินแถวูมีการหยอกล้อูไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติสิ่งดีๆูให้กับตนเองและชุมชนูขาดความ 
สามัคคีูความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบูซึ่งปัญหาเหล่านีู้หากไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น 
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ด้อยคุณภาพูไม่มีคุณธรรมูจริยธรรมูนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาู 
และขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติูฉะนั้นถ้านักเรียนมีวินัยในการเดินแถวท ากิจกรรมููููููููููู
ทุกกิจกรรมจะท าให้เด็กมีจิตส านึกที่ดีูมีความสวยงามมีความเป็นระเบียบูเมื่อมีกิจกรรมก็จะด าเนินการได้
โดยดี สร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะูและลดปัญหาสังคมได้อีกด้วย 
 

๑.๒ แนวคิด หลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม สามารถอ้างอิงถึงแนวคิด 
หลักการทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ทีน่ ามาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม 

วินัยในตนเองูููหมายถึงูความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤตกรรมของตนเองให้
เป็นไปตามท่ีตนมุ่งหวังูโดยเกิดจากการส านึกขึ้นมาเองูทั้งนี้จะตองไม่กระท าการใดๆูอันจะเกิดความยุ่งยาก
แก่ตนเองในอนาคตูแต่จะต้องก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและ
ศีลธรรมูมีความตั้งใจูและม่ันใจในพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคม 
           ความส าคัญของการมีวินัยในตนเอง 
  ๑. ถ้าไม่มีวินัยในตนเองชีวิตก็จะสับสนยุ่งเหยิงูสังคมจะวุ่นวายูระส่ าระสายูท าลายโอกาสในการที่
จะด าเนินชีวิตที่ดีงามและโอกาสในการพัฒนาตนเองของทุกคน 

๒. วินัยในตนเองูเป็นองค์ประกอบหนึ่งของลักษณะชีวิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนในชีวิตูเราจะไม่สามารถน าชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามได้จนกว่าจะตั้งอยู่บนวินัย วินัยสร้าง
ความรับผิดชอบ 

๓.ูวินัยสร้างระเบียบแบบแผนูวินัยสร้างคนให้เป็นคนดีูวินัยสร้างคนให้เป็นคนเก่งูดังนั้นูวินัยจึงเป็น
เรื่องส าคัญูเราจ าเป็นต้องสร้างวินัยให้แก่มนุษย์ตั้งแต่เด็ก 

๔. ส าหรับการจัดการศึกษาูความมีจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญูในการส่งเสริมให้
เกิดขึ้นในวัยเด็กูซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณูค่าของความมีวินัยในตนเองูเพ่ือความสุขและ
ความส าเร็จของตนเองและสังคมูดังนั้นการท าจะให้เกิดวินัยขึ้นในหมู่คณะูไม่ว่าจะเป็นวินัยด้านใดก็ตามล้วน
แต่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมูหากแต่ว่าวินัยในตนเองนั้นเป็นพ้ืนฐานที่น าไปสู่การมี
วินัยในสังคมและประเทศชาติต่อไป 



ความจ าเป็นที่ต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง 
๑. วินัยช่วยให้ตนเองเป็นผู้ที่มีระเบียบเรียบร้อย 
๒. วินัยช่วยให้มีความสามัคคีปรองดองในกลุ่มคน 
๓. วินัยมีส่วนช่วยให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 
๔. วินัยช่วยให้ทุกคนรู้จักควบคุมูและปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตยูหรือมีวินัยส าหรับตนเอง 
 
๕. ช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 
ดังนั้นหากเพียรพยายามสร้างระเบียบวินัยในชีวิตของแต่ละคนไดู้ท้ายที่สุดเมื่อคนในสังคมูคนใน

ประเทศมีลักษณะชีวิตที่มีระเบียบวินัยแล้วูนอกจากตนเองจะก้าวสู่ความส าเร็จแล้วูยังสามารถพัฒนาสังคมให้
มีระเบียบเรียบร้อยูตลอดจนประเทศชาติให้ทัดเทียมกับอารยประเทศด้วย 

คุณลักษณะผู้มีวินัยในตนเอง 
๑. มีความซื่อสัตย์สุจริตูไม่หลอกลวงตนเองและผู้อ่ืน 
๒. มีความรับผิดชอบูความตั้งใจที่จะท างานและติดตามผลงานที่ได้กระท า 
๓. เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
๔. มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 
๕. มีลักษณะมุ่งอนาคต 
๖. มีความเป็นผู้น า 
๗. มีความตรงต่อเวลาูรู้จักกาลเทศะ 
๘. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
๙. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร 
๑๐. รู้จักเสียสละูและมีความเห็นใจผู้อ่ืนลักษณะผู้มีวินัยในตนเอง 

 

หลักธรรมที่น ามาใช้ในการสร้างวินัย 
 อิทธิบาท ๔ คุณธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 ๑.ูฉันทะูพอใจรักใครในสิ่งนั้นู(เต็มใจท า) 

๒.ูวิริยะูเพียรประกอบสิ่งนั้นู(แข็งใจท า) 
๓.ูจิตตะูเอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้นู(ตั้งใจท า) 
๔.ูวิมังสาูปรับปรุงให้ดีขึ้นู(เข้าใจท า) 
 

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน / นวัตกรรมถอดบทเรียน  
๒.๑ จุดประสงค์เขียนให้สอดคล้องกับความส าคัญของผลงาน / นวัตกรรม  
       - เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งน้อยทุกคนปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
ููููููู-ูเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงข้อดีในการเดินแถว 



๒.๒ เป้าหมายระบุจ านวนผลงาน / นวัตกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ผลงาน / นวัตกรรม 
ู       เชิงปริมาณ 
         นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งน้อยทุกคน 
 ููููููเชิงคุณภาพ 
        นักเรียนูโรงเรียนวัดทุ่งน้อยทุกคน 
ููููููููููููููููููู-ูเข้าแถวซื้อของอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ููููููููููููููููููู-ูเข้าแถวเดินไปรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็นระเบียบ 
ููููููููููููููููููู-ูเข้าแถวเดินภายในโรงเรียนอย่างถูกต้องูคือเรียงหนึ่งเดินชิดขวา 

 

๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

เดินอย่างมด ไม่คดเหมอืนงู 

๑. ประชุมหารือเพื่อหาวิธีในการด าเนินงาน
โครงงาน 

๒.แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 

๓.ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 
 

๓.๑ อบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการมีวินัย 
ในตนเอง ความส าคัญของการมีวินัยในตนเอง  
คุณลักษณะผู้มีวินัยในตนเอง หลักธรรมที่ 
น ามาใช้ในการสร้างวินัย และการเดินแถว 
อย่างเป็นระเบียบ โดยยึดหลักการเดินชิดขวา 
 

๓.๒ ให้นักเรียนปฏิบัติในการขึ้นและลงบันได 
ให้เป็นระเบียบ และเดินชิดขวาเป็นหลัก 

๓.๓ ให้นักเรียนเข้าแถวซ้ือของอย่างเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย เดินตามช่องท่ีจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 
 

๓.๔ ให้นักเรียนเข้าแถวเดินไปรับประทานอาหาร 
กลางวันอย่างเป็นระเบียบ เดินตามช่องที่จัด 
ไว้อย่างเป็นระเบียบ 

๓.๕ ให้นักเรียนเข้าแถวเดินภายในโรงเรียนอย่าง 
เป็นระเบียบ เดินเป็นแถวเรียงหนึ่ง และชิด 
ขวาเป็นหลัก 
 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

๕.เขียนรายงานผลการด าเนินงาน 
 



๔. ผลการด าเนินการผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการด าเนินงานตามข้ันตอนการด าเนินงานที่ออกแบบไว้พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของโรงเรียนสุจริตด้านความมีวินัยูจะเห็นได้จากนักเรียนส่วนมากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเดินแถวู
และการเข้าแถวูโดยที่ไม่ต้องตักเตือนูเช่นูการเข้าแถวเพ่ือไปรับประทานอาหารูและเข้าแถวรับอาหารตาม
ช่องที่จัดไวู้การเข้าแถวเดินภายในโรงเรียนเมื่อเปลี่ยนวิชาเรียนูนักเรียนสามารถเดินได้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อยูรวมถึงการเดินขึ้นและลงบันไดูนักเรียนยึดหลักการเดินชิดขวาเป็นหลักเสมอ 

 
๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
 คณะครูได้มีการจัดประชุมหารือูเพ่ือหาวิธีและแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียน 
มีการวางแผนการด าเนินงานูและด าเนินการตามแผนที่ได้วางแผนไวู้ซึ่งการร่วมมือร่วมใจของคณะครูที่ตั้งใจ
อบรมให้ความรู้ในการเข้าแถวที่ถูกต้องให้กับนักเรียนูและผลลัพธ์ของการเข้าแถวเดินไปรับประทานอาหารู
และเข้าแถวเพ่ือรับอาหารนั้นูท าให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเร็วขึ้นกว่าเดิมูเพราะการเข้าแถวท าให้เกิด
ความมรีะเบียบูลดปัญหาเรื่องการแซงคิวของนักเรียนได้เป็นอย่างมากูเมื่อนักเรียนเห็นข้อดีของการมีวินัยใน
การเข้าแถวแล้วจึงเต็มใจที่จะปฏิบัติต่อไป 
 
๖. บทเรียนที่ได้รับ 
 ข้อค้นพบที่ได้จากการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ คือ คุณครูเป็นตัวอย่างที่ดีและถูกต้องในการูู
เข้าแถวให้กับนักเรียนูซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวคุณครููและยินดีที่จะปฏิบัติตามจนเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ูโดยที่คุณครูไม่ต้องร้องขออีกต่อไป 
 
๗. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ 

ูููู- จัดให้ม ีWebsite เผยแพรผ่ลงานของโรงเรยีน 
 
๘. เงื่อนไขความส าเร็จ 

การด าเนินงานในลักษณะที่กล่าวข้างต้นูมีข้อเสนอแนะคือูจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจููููููู
ของคณะครูอย่างสม่ าเสมอูไม่เช่นนั้นการขาดระเบียบวินัยในการเข้าแถวของนักเรียนอาจเกิดขึ้นอีกูููููููููู
ซึ่งอาจจะมีการปฏิบัติบ้างูไม่ปฏิบัติบ้างูดังนั้นคุณครูทุกคนจะต้องท าหน้าที่ในการเป็นผู้อบรมให้กับนักเรียน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 



๙. ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต  
 

คุณลักษณะ กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ 
๙.๑ูทักษะกระบวนการคิด  
 

๑)ูการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของการมีวินัยู 
และการให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
เข้าแถวที่ถูกต้อง 
๒)ูกิจกรรมประจ าวันในโรงเรียน 

-ูแบบสังเกตพฤติกรรม 

๙.๒ูความมีวินัย 
 

๑)ูการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของการมีวินัยู 
และการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เข้าแถวที่ถูกต้อง 
๒)ูกิจกรรมประจ าวันในโรงเรียน 

-ูแบบสังเกตพฤติกรรม 

๙.๓ูความซื่อสัตย์สุจริต ๑)ูการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของการมีวินัยูและ
การให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้า
แถวที่ถูกต้อง 
๒)ูกิจกรรมประจ าวันในโรงเรียน 

-ูแบบสังเกตพฤติกรรม 

 
๑๐. กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 
 

ปฏิญญา กิจกรรมที่สอดคล้อง วิธีการ 
๑๐.๑ูการปลูกฝัง 
 

การให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ
การเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ 

อบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ
การเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ 

๑๐.๒ูการป้องกัน 
 

ตัวอย่างการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  

การให้เห็นตัวอย่างการประพฤติ
ตนที่ดีเหมาะสม และการ
ประพฤติตนที่ไม่ดีไม่เหมาะสม  

๑๐.๓ูการสร้างเครือข่าย 
 

การแสดงเอกสารรูปเล่มของ
แผนการจัดการเรียนให้กับ
โรงเรียนในเครือข่าย  

น าเสนอรูปเล่มของแผนการ
จัดการเรียนรู้  

 
๑๑. ภาคผนวก 
 -ูดังรายละเอียดที่แนบท้าย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการปฏิบัติ 
“ เดินอย่างมด ไม่คดเหมือนงู” 

 

 
 


