
  
 

นวัตกรรมการกิจกรรม“Active Board Active Mind สู่โรงเรียนสุจริต ”   
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

"ป้องกันทุจริต" 
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สพป.นครราชสีมา  เขต 6 
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รูปแบบ(Active Board Active Mind สู่โรงเรียนสุจริต Model)  ของนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
  ค าอธิบายรูปแบบ (Model)   ของนวัตกรรม 
  กิจกรรม / วิธีการ / ขั้นตอนที่ส าคัญ 
        กิจกรรม “ Active Board Active Mind ” หมายถึง กิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นโดยผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  โดยใช้กระดานแอค
ทีพบอร์ดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 6 หน่วยการเรียน ที่สอดแทรกคุณลักษณะ 5 ประการมาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ  ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน   ประกอบด้วย  6  กิจกรรมคือ 1) กิจกรรม“โรงเรียนนา่อยู่”  2) 
กิจกรรม“เชิดชูคุณธรรม” 3) กิจกรรม“ก้าวน าเทคโนโลยี” 4) กิจกรรม “สร้างวิถีความเป็นไทย” 5) 
กิจกรรม“ใส่ใจความพอเพียง”  6) กิจกรรม“คู่เคียงสร้างเครือข่าย” 
 
กิจกรรมที่ 1 “โรงเรียนน่าอยู่”   

     วิธีการ 
       นักเรียนมีวินัยในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง   ความมีวินัยสร้างจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาดดูแล สาธารณสมบัติของโรงเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นห้องเรียน  
ห้องน้ า  และบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดจัดสวนหย่อมในโรงเรียน  ปรับปรุงดูแลห้องเรียนให้สะอาด
มีบรรยากาศน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  
 
 ขั้นตอนที่ส าคัญ 

1.  นักเรียนที่เป็นเวรประจ าวันของแต่ละห้องท าความสะอาดห้องเรียน 
2.  หัวหน้าเวร หวัหน้าห้องก ากับดูแล ความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 
3.  นักเรียนที่ไม่ใช่เวรห้องเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบริเวณดังต่อไปนี้ 

      อนุบาล 1-2 อาคารอนุบาล  รอบห้องเรียน  และหน้าโรงอาหาร 
      ป.1  ด้านข้างประตูเข้าโรงเรียนฝั่งทิศตะวันออก 
      ป.2  รอบบริเวณห้องสมุด 
      ป.5  ถนนหน้าโรงเรียนถึงหน้าอาคาร 3 
      ป.3  บริเวณท่ีจอดรถ 
      ป.4  บริเวณหน้าโรงเรียนทางด้านสนามฟุตบอล 
       ป.5  บริเวณหลังอาคารเรียน ป.4 – 6 ข้างหอประชุมและสนามเด็กเล่น 
                           ป.6  ถนนรอบบริเวณโรงเรียน     
    4. สารวัตรนักเรียนตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริเวณต่าง ๆ และรายงานผลการตรวจความ
สะอาด และติดตาม แก้ไข ปรับปรุง 
    5. ครูประจ าชั้นดูแล ก ากับและอ านวยความสะดวก 
    6. นักเรียนทุกคนล้างมือก่อนเข้าแถวตอนเช้า 
 



  
 

กิจกรรมที่ 2  เชิดชูคุณธรรม 
    วิธีการ 

นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ รักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม  เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    ขั้นตอนที่ส าคัญ 

1. นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
* เคารพธงชาติ 

        * สวดมนต์ ไหว้พระ 
        * กล่าวค าปฏิญาณตน 

* กล่าวค าอาราธนาศีล-อาราธนาธรรม 
* สารวัตรนักเรียนรายงานผลการตรวจความสะอาด 
* ดื่มนม 

          * ท่องสูตรคูณ 
2. ครูเวรประจ าวันอบรมนักเรียน 
3. ทุกวันพุธ นักเรียนแกนน าส่งเสริมสุขภาพน าทุกคนเต้นแอโรบิก 

        4.  ทุกวันศุกร์ครู  และนักเรียนทุกคนจะแต่งชุดขาวปฏิบัติธรรมและเข้าอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ในห้องประชุม ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์แปล นั่งสมาธิ  ท ากิจกรรมดู
ละคร...ย้อนคิด โดยบางอาทิตย์จะให้ดูคลิปวีดีโอ หนังสั้น บางอาทิตย์จะให้นักเรียนแสดงละครคุณธรรม
น าความคิด สรุปข้อคิดที่ได้จากการท ากิจกรรมหมุนเวียนการท ากิจกรรม 
 
 กิจกรรมที่  3  ก้าวน าเทคโนโลยี 
    วิธีการ 
      โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระดาน Active board โดยจัดกิจกรรม
ผ่านอินเทอร์เน็ตใยแก้วความเร็วสูง  สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง  บูรณาการเนื้อหาเชื่อมโยง
สื่อการเรียนการสอนในเรื่องที่เรียนได้หลากหลายและรวดเร็ว  ในทุกกลุ่มสาระ 
   ขั้นตอนที่ส าคัญ 
    1. อบรมครู  ในการใช้กระดานActive board ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี 
   2. อบรมพัฒนาครูให้สามารถสร้างบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เพ่ือที่จะสามารถจัดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้ กระดาน Active board และสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การจัดกิจกรรมการสอนโดยการเน้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลัก  
    3. ครถู่ายทอดความรู้ผ่านนักเรียน ให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้ โดยให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกในการใช้ให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต 
   4. ให้นักเรียนน าเสนอผลงานโดยการใช้เทคโนโลยี  เช่น การใช้ power point คลิปวีดีโอ  
หนังสั้น 
   5. มีการส่งเสริมการประกวดแข่งขันการสร้างผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ประกวด  
E-Book โปรแกรมน าเสนอ  โดยเน้นเนื้อหาสาระที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น 



  
 

กิจกรรมที่  4  สร้างวิถีความเป็นไทย 
 วิธีการ 
  เป็นกิจกรรม มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมทางด้านความเป็นไทย ส่งเสริมให้มีมารยาทที่ดีของ
ชาวพุทธ ให้มีความสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน  โดยครูและนักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมในวันส าคัญท่ี
โรงเรียนจัดขึ้นหรือการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเช่นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ในขณะที่ร่วม
กิจกรรมครูจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเช่น มารยาทในการเข้าที่ประชุม การนั่ง การยืน การเดิน การ
เข้าแถวอย่างมีระเบียบครูจะบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมที่จัดท าขึ้นนักเรียนที่สามารถปฏิบัติได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีจะได้รับรางวัลในกิจกรรม “นาดี v-star” ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
 ขั้นตอนที่ส าคัญ 

1. ครูประจ าชั้นและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่นกิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา  กิจกรรมเทศมหาชาติ  กิจกรรมการเวียนเทียน 

2. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรม“นาดี v-star” ในวันส าคัญท่ี
ก าหนดแต่ละครั้งแล้วบันทึกพฤติกรรมการท าความดีที่นักเรียนปฏิบัติได้ลงใน 

 
กิจกรรมที่  5 ใส่ใจความพอเพียง 
 วิธีการ 
  กิจกรรมที่มุ่งเน้นการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ส่งเสริมพัฒนานักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนมีความพอดี พอประมาณ พอเพียง และสอดแทรกด้วยคุณลักษณะต่างๆที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมพื้นฐานทางด้านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 ขั้นตอนที่ส าคัญ 

1. ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดในการจัดท ากระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียน  ที่เข้ากับบริบทของโรงเรียน  มติที่ลงความเห็นคือ  โรงเรียนควรจัดท า
โครงการ 1 ไร่ 1 แสน  คือในเนื้อท่ี 1 ไร่ จะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  
การท านาโยน  การท าบ่อเลี้ยงปลารอบแปลงนา  การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  
การเลี้ยง 
ไก่ไข่  เลี้ยงกบ  ปลูกกล้วย  ปลูกมะพร้าว  ปลูกมะม่วงรอบแปลงนา  โดยให้เด็กได้
ลงมือจัดท า  ดูแลรักษาและเก็บเก่ียวผลผลิตด้วยตนเอง 

3. น าผลผลิตที่ได้ส่งให้กับโรงครัวเพ่ือท าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียน  
นอกจากจะเป็นอาหารที่มีราคาต่ าแล้วยังเป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษด้วย  ท าให้
นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

4. ผลผลิตที่เหลือจากการท าอาหาร  นักเรียนน าไปจ าหน่ายในหมู่บ้าน  และส่งตลาด  
เพ่ือเป็นรายได้  และเก็บออมในโครงการออมทรัพย์ของโรงเรียนต่อไป 

5. นักเรียนท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของกิจกรรมและรายงานสมาชิกเดือนละ  1  
ครั้ง 

6. ท าสรุปรายงานโครงการเมื่อสิ้นปี 
 



  
 

 
กิจกรรมที่  6คู่เคียงสร้างเครอืข่าย 
   วิธีการ 
    การต่อสู้กับคอรัปชั่นต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองและครอบครัว  พ่อแม่มีหน้าที่สร้างค่านิยม
และจติส านึกท าตัวเป็นตัวอย่าง และที่ส าคัญต้องยึดมั่นในความพอเพียง ที่น่ายินดี คือมีเยาวชนเป็น
จ านวนมากที่มุ่งมั่นจะเข้าร่วมขบวนการเป็นกระบอกเสียงในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสื่อต่าง ๆ 
 
 ขั้นตอนที่ส าคัญ 
  1.เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้แสดงศักยภาพในการค้นหารูปแบบของ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งท าให้เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม คือเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษามีจิตส านึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความศรัทธาเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นแกนน าที่ส าคัญในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นขยายผลถึงผู้ปกครอง 
ชุมชน 
              2.เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม และการน าเสนอบน
เวทีซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้เด็กรู้และเข้าใจความต้องการของตนเองมากยิ่งข้ึน 
              3.สถานศึกษาได้รับแนวคิดหรือสื่อการสอนเพ่ิมขึ้นสามารถน ากิจกรรมดังกล่าวบรรจุไว้ในสื่อ
การเรียนการสอน 8 สาระตามหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงหรือแทรกกิจกรรมดังกล่าวเป็น
กิจกรรมประจ าโรงเรียนที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งและขยายผลในระดับศูนย์ ระดับเขตพ้ืนที่เป็น
ล าดับต่อไป 
              4.มีเครือข่ายยุติธรรมกว้างข้ึนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน แกนน าชุมชนและผู้ปกครอง
เด็กเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้มีความรู้และความเข้าใจต่อกระบวนการยุติธรรมและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  5.การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เพ่ือขยายผลในโรงเรียนต่อไป 

 
 
จุดเด่นของนวัตกรรม 
   มีระบบการวางแผนตามกระบวนการ PDCA  มี
กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงานชัดเจน  
 
ความสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต 
   
  สอดคล้องกับคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต  
และเน้นการมีวินัย เป็นหลักในการจัดกิจกรรม 

 

------------------------------------------------------ 


