กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดกลยุทธ์จํานวน 6 กลยุทธ์ สําหรับการดําเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยการดําเนินงาน 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 2.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ประเด็นที่ 2.2 ร้อยละ 30 ของโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
สําหรับเอกสารฉบับนี้ เป็นการสังเคราะห์ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประเด็นที่ 2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
จํานวน 127 โรง ประกอบด้วยข้อมูล สารสนเทศผลการดําเนินงานของโรงเรียน ปัจจัย/วิธีการที่ทําให้การดําเนินงาน
เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมาย/Best Practice หรือปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัด/จุดที่ควรพัฒนาที่ทําให้การดําเนินงานไม่
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง โดยได้สังเคราะห์ผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชน์สําหรับ
ผู้เกี่ยวข้องและเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานต่อไป
คณะผู้จัดทํา

การสังเคราะห์ผลการดําเนินงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2555
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม
ความสํานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
1.ข้อมูลจํานวนโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 จํานวน ทั้งสิ้น 127 โรงเรียน
1.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณ ความรับผิดชอบต่อสังคม
จํานวน 127 โรงเรียน
1.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 127 โรงเรียน

2. การดําเนินงานที่สพป. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน
2.1 จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 จํานวน 4 กิจกรรม อันได้แก่

กิจกรรมที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา สร้างจิตอาสาในชุมชน
กิจกรรมที่ 2 โครงงานสํานึกดี CSR
กิจกรรมที่ 3 ค่ายพระ (โต๊ะครู) ครู ผู้ปกครอง
กิจกรรมที่ 4 วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ : รู้ตื่นรู้เบิกบาน
มอบให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
2.2 จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จํานวน 18 ศูนย์เครือข่าย เพื่อให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
กัน ได้รวมกลุม่ กันทํากิจกรรมและช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดําเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ตามกลยุทธ์
2.3 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม AAR ของทุกศูนย์เครือข่าย พร้อมทั้งนิเทศ ให้ความช่วยเหลือ
2.4 สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดทําโครงการค่ายเด็กดีเมืองเพชร หัวใจไทยแท้ และโครงการโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาต้นแบบ โครงการพัฒนาและประกวดโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดีถวายในหลวง” สพป.
เพชรบุรี เขต 2 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน และครู ได้พัฒนาการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ด้านสิ่งแวดล้อม
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2.5 สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดหาสื่อ คู่มือ การดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แก่โรงเรียนในสังกัด
รวมทั้งร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน
สังกัดได้รู้จักใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ มีสขุ อนามัยที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลการสังเคราะห์การดําเนินงานของโรงเรียนที่แสดงถึงผลสําเร็จ จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาทีเ่ ป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่น
และผู้สนใจทั่วไป
3.1 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมประสบความสําเร็จ ส่วนใหญ่จะ

เป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งวัด คือสามารถประสานความร่วมมือเป็นบวร
(บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือในการนํานักเรียนไปทํา
กิจกรรมจิตสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลา เรื่องทรัพย์สิน หรือสิ่งของ และการที่โรงเรียนจะบรรลุเป้าหมาย
ได้ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ และเห็นคุณค่าของการทํา
กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ พร้อมทั้งลงมือทําอย่างจริงจัง
3.2 โรงเรียนทีย่ ังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร มีปัจจัยหลายประการที่ทําให้การดําเนินกิจกรรม
ด้านจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมไม่บรรลุเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้
1) ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมจิตสาธารณะ
2) บุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่ได้รับการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของจิต
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
3) โรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้านจิตสาธารณะแบบไม่เข้าใจ คือ คิดแต่เพียงว่า จิตสาธารณะ
คือการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยเหลือสังคมเท่านั้น ไม่ได้คิดว่าหมายความรวมถึงการคิดถึงส่วนรวม การทํา
สิ่งที่ส่งผลหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ทําลายผู้อื่น ไม่ทําลายประเทศชาติ ในทุก ๆ เรื่อง แม้กระทั่งไม่
ทําลายด้วยคําพูดเช่นกัน การคิดดี พูดดี ไม่ทําลายบุคคล สังคม และวัฒนธรรม ก็เป็นจิตสาธารณะอย่างหนึ่ง
เช่นกัน
4) โรงเรียนขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ เนื่องจากการที่จะให้
เกิดจิตสาธารณะนั้น เกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน จําเป็นต้องใช้เวลา และต้องค่อยเป็นค่อยไป
ต้องอาศัยการกล่อมเกลา และสะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ทําให้เกิดสํานึกที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ภาวะแวดล้อมทางสังคมนี้เริ่มตั้งแต่พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป
ตลอดจนระดับองค์กร วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดล้อมด้าน
สื่อสารมวลชน และส่วนที่กํากับสํานึกของบุคคล คือ การได้สัมผัสจากการใช้ชีวิตที่มีพลังต่อการเกิดสํานึก อาทิ
การไปโรงเรียน ไปทํางาน ดูละคร ฟังผู้คนสนทนากัน เป็นต้น ดังนั้น โรงเรียนจึงจําเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้เอื้อต่อการเกิดจิตสาธารณะ ซึ่งโรงเรียนที่ไม่ประสบความสําเร็จจึงเกิดจากสาเหตุ
ดังกล่าวข้างต้นเสียส่วนใหญ่
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3.3 โรงเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ จะเป็นโรงเรียนที่ทํา
กิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมทั้งระบบ คือ นํามาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตนั่นเอง และจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการคิดหรือสอดแทรกการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมไปในทุกขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรรม เช่น กิจกรรม
ทานอาหารของนักเรียน ต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่นํามาใช้ประกอบอาหาร ต้องมองให้ลึกลงไปถึงที่มา
ของวัตถุดิบเหล่านั้น เช่นการเลือกซื้อเนื้อหมู ก็จําเป็นต้องพิจารณาเลือกซื้อเนื้อหมูที่ชําเหละในจังหวัดหรือใน
ท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่ง หรือไม่เลือกเนื้อหมูทแี่ ช่แข็ง เพราะต้องเปลืองพลังงานใน
การแช่แข็ง เป็นต้น
3.4 โรงเรียนทีจ่ ัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ มีสาเหตุดังต่อไปนี้
1) ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความสําคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง
ส่วนใหญ่จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ เป็นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่มองข้ามการใช้น้ํา
ที่ถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด การใช้สารเคมีที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้ศึกษาการรักษา
สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีอื่น ๆ
3) โรงเรียนขากความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม และมิได้ปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรม
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ปัจจัย/วิธีการที่ทําให้การดําเนินงานเกิดผลสําเร็จตามเป้าหมาย/Best Practice หรือปัญหา/
อุปสรรค/ข้อจํากัด/จุดทีค่ วรพัฒนาทีท่ ําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
1. ปัจจัย/วิธีการที่ทําให้การดําเนินงานเกิดผลสําเร็จตามเป้าหมาย
1.1 สร้างความตระหนักด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับ
บุคลากรในสังกัดทุกระดับ
1.2 จัดหาสื่อ นวัตกรรม ใหม่ ๆ และทันสมัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้าใจ และแนวทางการ
ปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากรในสังกัด
1.3 การจัดกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ
สอดแทรกหรือบูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ทุกกิจกรรม
2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัด ที่ทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
2.1 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายด้านการส่งเสริมจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานระดับที่สูงขึ้น
2.2 การปรับเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบใหม่ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
การให้ความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

4

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการเสริมแรงด้านการทํากิจกรรมจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
เช่น การหาบุคคลต้นแบบด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่
นักเรียนในการทํากิจกรรม เป็นต้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในการทํากิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนทีมีผลการดําเนินกิจกรรมสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้
โรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการดําเนินกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม มีจํานวน
11 โรงเรียน และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 14 โรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน
ดังต่อไปนี้

5

กิจกรรมของโรงเรียนด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์)
กิจกรรมรหัสพี่รหัสน้อง สร้างครรลองคุณธรรม นําสู่ความพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์
เป็นกิจกรรมทีโ่ รงเรียนวัดห้วยเสือได้ดําเนินการโดยเน้นให้นักเรียนที่มีอายุมากกว่าดูแลนักเรียนที่มี
อายุน้อยกว่า โดยการแบ่งนักเรียนทั้งโรงเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม คละชั้นกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน ซึง่ แบ่งออกเป็น 9 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมวิถีพุทธหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสํานึกในความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ด้วยการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยผ่านกระบวนการรหัสพี่รหัสน้อง โดยให้พี่รหัสในกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันดูแลรหัสน้องในกลุ่มของตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย โดยเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านการดูแลนักเรียน
เวลาเข้าแถวของครูได้อีกทางหนึ่ง
2. กิจกรรมคุณธรรมประจําวัน เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการสอดแทรกหลักธรรม คําสอน แก่
นักเรียนวันละเล็ก วันละน้อย โดยให้นักเรียนรหัสพี่ผลัดเปลี่ยนกันเป็นอาสาสมัครในการดําเนินกิจกรรม เช่น การหยิบ
บัตรคําหลักธรรม มาอ่านหรือมาเล่าให้น้อง ๆ ฟังทุกเช้า มีการตั้งคําถามและให้รางวัลแก่ผู้ที่ตอบถูก
3. กิจกรรมวิถีชีวิตพอประมาณ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังการดําเนินชีวิตของนักเรียนบนวิถีแห่งความ
พอเพียง โดยนักเรียนที่เป็นรหัสพี่ จะทําการศึกษา ค้นคว้า เพื่อหาพระบรมราโชวาท หรือพระราชดํารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับความพอเพียง มาอ่านให้น้อง ๆ ฟังและ ให้น้อง ๆ ได้แต่งคําขวัญ บทกลอน
และวาดภาพ
4. กิจกรรมพี่น้องรวมใจรักษาวินัย เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้งพี่รหัสและน้องรหัสมองเห็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน คือ การขาดระเบียบวินัย จึงรวมกันหาแนวทางแก้ปัญหา โดยน้องให้สัญญากับพี่ว่าจะอยู่ในระเบียบ
วินัยของโรงเรียน และพี่ก็ให้สัญญากับน้องเช่นกันว่าจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน
5. กิจกรรมบทเรียนบนโต๊ะอาหาร เป็นกิจกรรมที่เกิดแนวคิดจากรหัสพี่ ในการไปร่วมเข้าค่ายพุทธ
บุตรที่เขตพื้นที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นค่ายที่มีนักเรียนมาเข้าค่ายหลาย ๆ โรงเรียน ต่างวัฒนธรรมกัน เวลารับประทานอาหารก็
จะเกิดเสียงดัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่สามารถจัดการด้วยระบบของการจัดการค่าย นักเรียนรุ่นพี่จึงนําวิธีการของ
ค่าย มาใช้บริหารจัดการกับการรับประทานอาหารของน้อง ๆ ในโรงเรียน
6. กิจกรรมธนาคารความดี เป็นกิจกรรมทีฝ่ ึกให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเอง และเห็นถึงความสําคัญ
ของการทําความดี โดยนักเรียนทุกคนจะบันทึกความดีที่ตนกระทํา และสมาชิกในกลุม่ ช่วยกันอ่านและรับรอง
7. กิจกรรมการออม เป็นกิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาด้านการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และรู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติ
โดยการฝึกให้นักเรียนจัดทําบันทึกการใช้จา่ ย ของตนเอง และรหัสพี่สอนน้อง ๆ ในการทําบัญชีค่าใช้จ่าย การแบ่งเงิน
ออกเป็น 4 ส่วน ใช้ 3 ส่วน ออม 1 ส่วน

8. กิจกรรมนิทานคุณธรรมพัฒนาการอ่าน เป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณนิสยั รักการอ่าน
และแก้ปญ
ั หาด้านการอ่านของนักเรียน โยให้พี่ที่อ่านหนังสือคล่อง สอนน้องที่มีปัญหาด้านการอ่าน
9. กิจกรรมเยาวชนไทยใช้อาสา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตอาสา โดยกลุ่มรหัสพี่รหัส
น้องแต่ละกลุ่มจะดูแลช่วยเหลือกันบําเพ็ญประโยชน์โดยการทําความสะอาดวัดและโรงเรียน รวมทัง้ หมู่บ้าน โดยเกิด
จากความคิดของนักเรียนเอง และเสริมแรงโดยการแข่งขันทํากิจกรรมจิตสาธารณะกับกลุ่มอื่น ๆ โดยวัดจากความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชนในชุมชน พระสงฆ์ ครู ผู้ปกครอง

กิจกรรมของโรงเรียนด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนวัดดอนกอก(ล้นประชาสรรค์)
กิจกรรมฝึกชุมชนสานตะกร้า นําพาคุณธรรม
เป็นกิจกรรมทีม่ ีจุดเริ่มต้นมาจากโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง” เรื่อง สาน
ตะกร้าเพื่อน้องอิ่มท้องยามเช้า เนื่องจากสภาพชุมชนในพื้นที่บริการโรงเรียนวัดดอนกอกฯ มีอาชีพรับจ้าง ต้องออกไป
ทํางานแต่เช้าไม่มีเวลาทําอาหารเช้าให้ลูกได้รับประทานก่อนไปโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนจึงรวมกลุ่มกันสานตะกร้า
จากใบตาลที่มใี นท้องถิ่น นําไปขายเพื่อนํารายได้ไปซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารให้แก่นักเรียนได้ตอนในมื้อเช้าที่
โรงเรียน ต่อมาจึงพัฒนาขึ้นเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะฝึกชุมชนสานตะกร้า เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานได้นําไปประกอบ
เป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

กิจกรรมของโรงเรียนด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านยางชุม
กิจกรรมปลูกผักไร้ดิน กิจกรรมแปลงร่างขยะ
การดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านยางชุม เป็นการดําเนินกิจกรรมทีเ่ ริ่มต้นมาจาก
การปลูกผักไร้ดิน ไม่ใช้สารเคมี จากนั้นขยายกิจกรรมครอบคลุมการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการทํา
บัญชีรับจ่าย บัญชีครัวเรือน การนําเศษผักและเศษอาหารไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
กับขยะครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกขยะ การนําสิ่งที่สามารถใช้ซ้ําได้อีกมาใช้อีก เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า และน้ํา
กระดาษที่ใช้แล้ว ไปบริจาคเพื่อทําอักษรเบลล์ ให้คนตาบอดได้ใช้ต่อไป หรือนําไปรีไซเคิลเป็นของเล่นบริจาคแก่
นักเรียนที่ยากจน การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ให้สามารถใช้ได้ การรีไซเคิลขยะเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

กิจกรรมของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านสระพระ
กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
โรงเรียนบ้านสระพระ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม ซึ่งใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็น
สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบอย่างชัดเจน ซึ่งโรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่นอยู่เสมอ รวมทั้งได้
จัดระบบสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียน ทั้งสภาพกาย และสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่หลาย ๆ โรงเรียนดําเนินการอยู่ แต่กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสระพระประสบความสําเร็จ จนได้รับรางวัลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวดเพชรบุรี เนื่องจากโรงเรียนบ้านสระพระมีเคล็ดลับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมองโรงเรียนดังต่อไปนี้
1. การให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม และเป็นกําหนดแนวทางและ
เป็นผู้ขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. การส่งเสริมให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
อย่างครบครันในการทํากิจกรรมของนักเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและดูแลให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด
3. การเสริมแรงให้กําลังใจแก่นกั เรียนในการดําเนินกิจกรรมเป็นระยะ ๆ ทั้งการประกวด การให้
รางวัล และการยกย่องชมเชยหน้าเสาธง

กิจกรรมของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านสารเห็ด
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสารเห็ด เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในด้านการกําจัดขยะ และเป็นโรงเรียนที่
มีแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังต่อไปนี้
1. การให้ความรู้แก่นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนชุมชนเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากขยะ
มูลฝอย เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบและเห็นความสําคัญในการบริหารจัดการขยะ
2. ดําเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะ โดยกําหนดข้อตกลงในการคัดแยกขยะ โดยใช้สีของถังขยะ
เป็นการคัดแยก ดังนี้
ถังขยะสีเขียว สําหรับขยะเปียกที่ย่อยสลายได้ นํากลับไปทําปุยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพได้
เช่น เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ฯลฯ
ถังขยะสีเหลือง สําหรับขยะแห้ง สามารถนํากลับมารีไซเคิล รียูสหรือนํากลับมาขานสร้าง
รายได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ ฯ,ลฯ
ถังขยะสีแดง สําหรับขยะอันตราย เช่น แบตเตอร์รี่ ขวดยาหรือกระป๋องยาฆ่าแมลง
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
ถังขยะสีฟ้า
สําหรับขยะที่ไม่ย่อยสลาย แต่ไม่เป็นพิษ เช่นโฟม ถุงพลาสติก ฟลอยส์
ก้นบุหรี่ ผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูป ฯลฯ
3. การจัดการกับขยะแต่ละประเภท ดังนี้
3.1 ทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพจากขยะในถังเขียว(บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ)
3.2 ทําการคัดแยกขยะในถังเหลืองให้เป็นชนิดและประเภทต่าง ๆ เลือกขยะที่ต้องการนํามาใช้
หรือดัดแปลงไว้ในโรงเรียนส่วนหนึ่ง ที่เหลือรวบรวมขายร้ายรับซื้อของเก่า
3.3 รวบรวมขยะในถังสีแดงและสีฟ้า ซึ่งเป็นขยะที่ไม่เกิดประโยชน์ใส่ถุงดํา นํามอบให้อบต.เอาไป
ทิ้งและทําลายให้ถูกต้อง ตามประเภทของขยะ
3.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน เห็นประโยชน์ในการคัดแยกขยะมี
การรับฝากขยะจากบ้านนักเรียนเพื่อนําไปขายและแบ่งรายได้กลับคืน
4. สํารวจบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนที่มีปัญหาด้านขยะ หรือบริเวณที่สกปรก มีสภาพแวดล้อมไม่ดี
ปรับปรุง และจัดหาไม้ดอก ไม้ประดับมาปลูก แบ่งหน้าทีก่ ันดูแลและใช้ปุ๋ยที่ได้มาจากการหมักขยะเปียก

กิจกรรมของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมตามโครงการคุณธรรมนําความรูแ้ ละน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
หลากหลายและครอบคลุม โดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ
กันและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบดังนี้

คัดแยกขยะ นํากระดาษที่ใช
แลวไปใชเปนกระดาษหนาที่
2 และหนาที่ 3 นําขยะเปยก
ไปทําปุยหมัก ที่เหลือ
จากนัน้ นําไปฝาก

ธนาคารขยะ
รับฝาก นําไปขาย นํา
รายไดไปฝากธนาคาร
โรงเรียน

กลุมมหิงสานักสืบ
ดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนและชุมชน

ธนาคารโรงเรียนรับ
ฝากเงิน ใหดอกเบี้ย นํา
ดอกเบี้ยไปดําเนิน
กิจกรรมสหกรณ

นําดอกผลที่ไดจากการทํา
ผลิตภัณฑไมไผไปดําเนิน
กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน โดยใชปุยที่ไดจาก
ขยะ

สหกรณโรงเรียน ปนผล
กําไรใหสมาชิก นําไป
ทํากิจกรรมผลิตภัณฑ
จากไมไผ

แสดงความเกี่ยวเนื่องและเกื้อกูลกันของกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ

กิจกรรมของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม
กิจกรรมน้ํายาล้างจานจากมะเฟือง
โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อม เหมือน ๆ กับโรงเรียน
อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมน้ําหมักชีวภาพ แต่กิจกรรมหนึ่งที่
น่าสนใจคือ กิจกรรมน้ํายาล้างจานจากมะเฟือง จุดเด่นของกิจกรรมคือ
1. เป็นการนําผลไม้ในท้องถิ่น ทีม่ ีมากตามฤดูกาล และถูกละเลยทิ้งให้เน่าเสีย ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
2. เป็นน้ํายาล้างจากที่หมักจากผลมะเฟืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. นําน้ํายาที่ได้ไปมอบให้ชุมชนทดลองใช้ และสอนให้ชุมชนได้ทําไว้ใช้เอง โดยใช้ผลไม้ที่มีใน
ครัวเรือนหรือในชุมชน
4. นําน้ํายาล้างจานส่วนหนึ่งไปขาย เพื่อนํารายได้ไปทํากิจกรรมจิตสาธารณะในชุมชนเพื่อตอบแทน
สังคม ดูแลประชาชนในชุมชน ตามโครงการสํานึกดี CSR

กิจกรรมของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านหนองยาว
กิจกรรมการใช้ปยุ๋ ชีวภาพรักษาสภาพแวดล้อม
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คอบคลุมการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการดําเนินกิจกรรม
ดังนี้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของขยะ และวิธีการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะกับนักเรียน
และครู ผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ
2. จัดตั้งธนาคารขยะ
3. คัดแยกขยะ นําขยะเปียกไปทําปุ๋ยหมัก ขยะที่สามารถนําไปใช้ได้อีก นําไปรีไซเคิล
4. เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
5. ทําปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ในโรงเรียน และแจกจ่ายให้ชุมชนใกล้เคียงทดลองใช้
6. นําดอกผลที่ได้จากการขายขยะและจากการขายปุ๋ยหมักชีวภาพ ไปทํากิจกรรมจิตสาธารณะ

