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คำนำ 
 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยมีจุดเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ซึ่งทักษะชีวิตเป็นจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะที่เด็กและเยาวชน
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต อย่างรอบด้าน เป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับกระแสประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เข้ามามีบทบาทท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ไม่เว้นแต่วงการการศึกษาเอง ท่ีจะต้อง
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทท่ีจะเกิดขึ้น การขับเคล่ือนกลไกทางการศึกษาของประเทศให้
พร้อมต่อการแข่งขันเป็นกระบวนการหลักในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมและทักษะอาชีพก็เป็นหนึ่งในทักษะท่ีสำคัญเหล่านั้น ท่ีท่ัว
โลก ยกให้เป็นทักษะท่ีสำคัญไม่น้อยไปกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่อาจจะกลายเป็นทักษะท่ีผู้ปกครองไทยให้
ความสำคัญน้อยกว่าทักษะเชิงวิชาการ นักเรียนไทยจึงขาดทักษะในการนำตัวเองไปในทิศทางที่เหมาะสม ทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนและครูต้องสอน 

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนจึงได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ 
(Bandon Banana)” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ฝึกทักษะอาชีพ รักในอาชีพและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือผู้ปกครอง มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
เป็นคนดีของสังคมต่อไป 
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แบบรายงานวิธีการปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

************************* 

๑.ชื่อผลงาน   กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana) 
๒. ช่ือผู้เสนอผลงาน  นางอลิสา  พลเสน  เบอร์โทร 085-3600218 
       โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
       สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  
3. ความสำคัญ/หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยมีจุดเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ซึ่งทักษะชีวิตเป็นจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะที่เด็กและเยาวชน
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต อย่างรอบด้าน เป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับกระแสประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เข้ามามีบทบาทท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ไม่เว้นแต่วงการการศึกษาเอง ท่ีจะต้อง
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทท่ีจะเกิดขึ้น การขับเคล่ือนกลไกทางการศึกษาของประเทศให้
พร้อมต่อการแข่งขันเป็นกระบวนการหลักในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมและทักษะอาชีพก็เป็นหนึ่งในทักษะท่ีสำคัญเหล่านั้น ท่ีท่ัว
โลก ยกให้เป็นทักษะท่ีสำคัญไม่น้อยไปกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่อาจจะกลายเป็นทักษะท่ีผู้ปกครองไทยให้
ความสำคัญน้อยกว่าทักษะเชิงวิชาการ นักเรียนไทยจึงขาดทักษะในการนำตัวเองไปในทิศทางที่เหมาะสม ทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนและครูต้องสอน 

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน   ตั ้งอยู่ที ่  หมู่ที ่ ๘ ตำบล บ้านดอน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 
รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒  บริหารงานโดย    
ผู้อำนวยการสุภัทรา  จันทร์สุวรรณ    เปิดสอนต้ังแต่ ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มีเขต
พื้นท่ีบริการ   ๔   หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่  ๑  หมู่  ๖   หมู่  ๘    หมู่  ๙  ตำบลบ้านดอน   เปิดการเรียนการสอน เมื่อ
วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๔๘๑    มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  18  คน  มีนักเรียนทั้งส้ิน 
151  คน  มีเนื้อที่ท้ังหมดจำนวน  14 ไร่  22 ตารางวา 

โรงเรียนมีการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี  สนามกีฬา   สาธารณูปโภค  ตามลำดับ  ปัจจุบันมีอาคารท้ังส้ิน  
4  หลัง  ประกอบด้วย  อาคาร 1  แบบ 014  ( 7 ห้อง )  อาคาร 2  แบบ ป.1 ข  (3  ห้องเรียน) อาคาร 3  
แบบ 017  (8  ห้องเรียน)   อาคาร 4 แบบ สปช.2/28 (9  ห้องเรียน)  มีอาคารโรงอาหาร  1 หลัง   อาคาร
ฝึกงาน 1 หลัง   
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แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป.สพ.2  

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะยากจน  มีประชากรประมาณ ๑,๒๖๗ คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดกลางบ้านดอน เทศบาลตำบลบ้านดอน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ไทยทรงดำ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท /ต่อปี 

  
โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โอกาส 
  - อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัด เทศบาลตำบลบ้านดอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน

ดอน การทอผ้าแบบกี่กระตุก  การทำนา การทำปุ๋ยอัดเม็ด การทำเซรามิค พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง    
  - คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  - อาคารสถานท่ีพอเพียงกับจำนวนนักเรียน  
  - มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องศูนย์ไทดำศึกษา  

ห้องอาเซียนศึกษา   สวนวิทยาศาสตร์    สวนคณิตศาสตร์   ห้องเรียนภาษาอังกฤษ   
  ข้อจำกัด 
  - ชาวบ้านมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างท่ัวไปซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน 
  - การศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

- นักเรียนมีปัญหาครอบครัวแตกแยก  คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
- ไม่มีอาคารอเนกประสงค์ 

 

จากสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพหลักคือ อาชีพเกษตรกรรมจึง
มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางไปจนถึงยากจน ประชากรในวัย ทำงานอพยพไปทำงานในเมืองส่วนใหญ่ท้ิงให้บุตร
หลานอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ (ปู่ ย่า ตา ยาย ) ซึ่งปัญหาท่ี พบคือ เด็กขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดการเอาใจใส่ใน
เรื่องการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดความอดทน ทำงานช่วยเหลือผู้ปกครองไม่เป็น ขาดทักษะในการทำงาน 
ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนได้ตระหนักเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีกิจกรรมอาทิ การปลูกกล้วย  การเพาะเห็ด  การปลูกผักสวนครัว  สวน
สมุนไพร  การทำปุ้ยหมัก  และวัฒนธรรมไทยทรงดำ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตกล้วยภายในโรงเรียน 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ฝึกทักษะอาชีพ รักในอาชีพและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สามารถนำ
ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือผู้ปกครอง มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป 
 
4. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
      1. เพื่อสร้างทักษะอาชีพด้านเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยน้ำว้าให้แก่นักเรียน 
      2. เพื่อให้เกิดประโยชน์บนที่ดินของโรงเรียนโดยการปลูกกล้วยน้ำว้า ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๓. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียนโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้า       
5. การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
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แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป.สพ.2  

 การดำเนินงานจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” ผู้จัดทำ
ยึดหลัก PDCA ในการดำเนินงาน ดังนี้ 
     5.1 ข้ันวางแผน 
 นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุมวางแผนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
วางแผน ดังนี้ นางอลิสา พลเสน   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

นายสุชาติ จำปาเงิน   ครูผู้รับผิดชอบงานเกษตร 
  นางสุปรียา  ผิวดี   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  นางสาวณัฐชาภัทร เขียวลือ  ครูผู้มีความรู้ด้านคหกรรมอาหาร 
  นายธวัช  เรือนรื่น   นักการภารโรง 
     5.2 ข้ันดำเนินการ 
 1. เตรียมพื้นท่ีสำหรับปลูกกล้วยน้ำว้า โดยให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช่วยกันกำจัดวัชพืช ปรับหน้า
ดิน ขุดหลุม โดยมีครูคอยดูแลอย่างไกล้ชิด 
 ๒. ปลูกกล้วยน้ำว้าบริเวณท่ีได้เตรียมไว้ โดยให้นักเรียนนำหน่อกล้วยมาจากบ้าน โดยครูท่ีรับผิดชอบด้าน
เกษตรจะให้นักเรียนปลูกและดูแลต้นกล้วยของตนเองเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านการเกษตรและฝึกความรับผิดชอบ
เพราะในขั้นตอนการดูแลนั้น ต้องอาศัยการรดน้ำ กำจัดวัชพืช ถ้านักเรียนขาดความเอาใจใส่อาจทำให้ไม่ได้ผลผลิต
กล้วยตามท่ีคาดหวังได้ 
 3. เก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วยน้ำว้า นักเรียนที่เป็นเจ้าของกล้วยจะนำกล้วยมา
จำหน่ายให้กับชมรมแปรรูปกล้วยของโรงเรียน ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะจะได้ท้ัง
ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินและคะแนนจากครู 
 4. แปรรูป เมื่อได้ผลผลิตกล้วยมาแล้ว ครูผู้รับผิดชอบกิจจกรรมจะถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการในการ
ทำกล้วยทอดปรุงรส พร้อมท้ังสาธิตให้นักเรียนดูอย่างละเอียด ซึ่งขั้นตอนในการทำกล้วยทอดปรุงรสมีดังนี้ 
 - นำกล้วยน้ำว้าแก่(ดิบ)มาปอกเปลือกแล้วแช่น้ำสารส้มไว้ เพื่อไม่ให้กล้วยดำ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องอาศัย
ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการใช้มีด ถ้าไม่ระวังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ และยางกล้วยยังเป็น
อุปสรรคในการปอกเพราะยางกล้วยน้ำว้าดิบจะมีลักษณะท่ีเหนียว จึงควรตัดหัว ตัดท้ายกล้วย แช่น้ำท้ิงไว้ประมาน
30 นาที ก่อนนำมาปอก 
 - ต้ังกระทะใส่น้ำมันปาล์ม รอจนน้ำมันร้อน ฝานกล้วยเป็นแผ่นบางๆลงในกระทะ ไม่ควรฝานใส่ภาชนะไว้
ก่อนเพราะเวลาทอดกล้วยจะติดกันไม่น่ารับประทาน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
เพราะน้ำมันอาจกระเด็นใส่จนได้รับอันตราย รอให้กล้วยเปล่ียนสีเป็นสีเหลืองทอง ตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน 
 - ปรุงรส นำกล้วยที่ทอดแล้วมาปรุงรส โดยนำกล้วยใส่ในถุงขนาดใหญ่แล้วโรยด้วยผงปรุงรสที่ต้องการ 
อาทิ ปาปิก้า บาบีคิว ชีส ต้มยำ สไปซี่ ฯลฯ จากนั้นมัดปากถุงแล้วเขย่าให้กล้วยกับผงปรุงรสคลุกเล้าเข้ากัน 
 - บรรจุ บรรจุถุงเพื่อจำหน่ายในสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน และบรรจุกระปุกเพื่อจำหน่ายเป็นของท่ี
ระลึกในโอกาสต่างๆ ตลอดจนจัดเป็นกระเช้าของขวัญในโอกาสต่างๆ 
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     5.3 ข้ันติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลกิจกรรม “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” ใช้วิธีการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความต้ังใจและต่ืนเต้นกับการทำกล้วยทอดปรุงรสทุกขั้นตอน ขั้นตอนท่ีมี
ปัญหามากที่สุดคือขั้นตอนการทอดเพราะต้องมีความชำนาญ ต้องใช้ความไว เนื่องจากกล้วยจะไหม้ง่าย นักเรียน
บางคนอาจทำไม่ทันและเกิดความผิดพลาด ขั้นตอนที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุดคือขั้นตอนการขาย เพราะ
เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและได้รับเงินจากการขายจริง 
     5.4 ข้ันปรับปรุง 
 การปรับปรุงกิจกรรม “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” แบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 - การเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วยน้ำว้า การนำเนินการกิจกรรมในช่วงแรกๆ นักเรียนจะตัดกล้วยมาจำหน่ายให้
ชมรมไม่พร้อมกัน ซึ่งทำให้ผลผลิตการแปรรูปกล้วยทอดปรุงรสไม่สม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะนักเรียนควรตัดกล้วยมา
พร้อมๆกันหลายๆเครือ เพื่อท่ีจะได้เพียงพอต่อการแปรรูป 
 - การแปรรูปมีหลายขั้นตอน ควรกำหนดหน้าท่ีของสมาชิกให้ชัดเจนว่าใครทำหน้าท่ีใด ท้ังนี้ต้องเกิดจาก
การสังเกตของครูประจำชุมนมว่านักเรียนแต่ละคนมีความถนัดด้านใด จะได้มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ 
 - การคำนวณกำไรขาดทุนต้องคำนวณให้ชัดเจน ในช่วงแรกของการดำเนินกิจกรรมไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่าย
อย่างรัดกุมจึงส่งผลต่อการแบ่งส่วนแบ่งของสมาชิก และเงินลงทุนของชมรม 
 - บรรจุภัณฑ์ ในการบรรจุกล้วยทอดปรุงรสลงในบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทต้องกำหนดน้ำหนักให้จัดเจน 
เพื่อมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
6. ผลการดำเนินงาน (ผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนสู่การมีรายได้ระหว่างเรียน หรือการสร้างรายได้/
ชิ้นงาน ผลงานที่ได้ มุ่งความสำเร็จสู่ผู้เรียน) 
 การจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” มีผลการดำเนินงาน
ดังประเด็นต่อไปนี้ 
 ผลที่เกิดกับนักเรียน นักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น คนปลูก คนแปรรูป 
คนขาย หรือแม้กระท่ังคนซื้อล้วนได้รับประโยชน์ท้ังส้ิน 
 - คนปลูก นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ปลูกกล้วยน้ำว้าได้รับประโยชน์จากการขายผลผลิตให้แก่ชมรม
แปรรูปกล้วย อีกท้ังยังได้ฝึกความรับผิดชอบในการดูแลต้นกล้วยของตนเอง ท้ังการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช รวม
ไปถึงได้รับคะแนนจากวิชาเกษตร 
 - คนแปรรูป นักเรียนท่ีได้รับมอบหมายให้แปรรูปกล้วย ได้รับประโยชน์คือมีทักษะอาชีพติดตัว เนื่องจาก
บริบทของชุมชนรอบๆโรงเรียนผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม ฉะนั้นจึงไม่มีกำลังจะส่งเสียบุตรหลานให้
ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้นเท่าไรนัก นักเรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะนี้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 - คนขาย นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ขายผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยทอดปรุงรส ได้รับประโยชนคือได้ฝึก
ประสบการณ์ในการขาย ซึ่งถือเป็นอาชีพและบทบาทที่สำคัญในยุคปัจจุบันซึ่งการขายของออนไลน์กำลังได้รับ
ความนิยม นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อหารายได้ในอนาคตได้ 
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 - คนซื้อ นักเรียนท่ีซื้อผลิตภัณฑ์กล้วยทอดปรุงรส ได้รับประทานขนมท่ีมั่นใจได้ว่าสะอาด ถูกหลักอนามัย 
สดใหม่ และมีประโยชน์ 
 ผลที่เกิดกับโรงเรียน โรงเรียนได้รับผลดีหลายด้านจากการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
“กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” กล่าวคือ ใช้พื้นที่ในบริเวรโรงเรียนซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เปลี่ยนสภาพพื้นที่รกร้างไร้ประโยชน์ให้เป็นสวนเกษตรเพื่อการแปรรูปอย่างยั่งยืน เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นพืชผักพื้นบ้านที่พบได้มากใน
ชุมชน เมื่อมีโอกาสำคัญ อาทิ ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ ทางโรงเรียนจะจัดทำกระเช้าของขวัญเพื่อนำไปเยี่ยมคารวะ
แด่ผู้นำชุมชน ผู้นำทางการศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่งถือเป็นการแสดงน้ำใจ ความห่วงใย ความปรารถนาดีแก่ผู้รับ 
“อุ่นใจท้ังผู้ให้ สุขใจท้ังผู้รับ” 
 
7. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ 
(Bandon Banana)” ได้แก่ 

๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญและใส่ใจตลอดจนให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ 
โรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” 
 ๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพใน
โรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)”ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ๓. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ ใส่ใจ และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมส่งผลให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 4. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
“กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)”และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะสู่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. สภาพทางกายภาพของโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง สภาพดินร่วนซุยเหมาะแก่การปลูกกล้วยเพื่อใช้ใน
กิจกรรมการการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” 
 ๖. โรงเรียนมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ซึ่งเป็น
การต่อยอดกิจกรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 7. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม อาทิ โรงฝึกงาน อุปกรณ์คหกรรม รวมไปถึงเงิน
ลงทุนในระยะแรก 
 8. โรงเรียนนำผลิตภัณฑ์การแปรรูปกล้วยน้ำว้ามอบเป็นของท่ีระลึกในโอกาสต่างๆแก่สำนักงานเขตพื้นท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลสำคัญในชุมชนถือเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)”  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 



๖ 
 

แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป.สพ.2  

8. บทเรียนที่ได้รับ 
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” เกิด

บทเรียนท่ีได้รับ ดังนี้ 
๑. การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” 

ทำให้นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรพื้นบ้าน(ปลูกกล้วยน้ำว้า) ต้ังแต่การเตรียมดิน เลือกหน่อพันธุ์ 
ดูแลใส่ปุ๋ย(ปุ๋ยหมักจากใบไม้ภายในโรงเรียน) กำจัดวัชพืช ตลอดจนได้เรียนรู้วงจรชีวิตของกล้วยตั้งแต่ปลูกจนถึง
เก็บเกี่ยวผลผลิต 

2. การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” 
ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตกล้วยน้ำว้า เกิดองค์ความรู้ ทักษะ 
รวมไปถึงเทคนิคในการทำให้กล้วยทอดปรุงรสออกมาอร่อย สะอาด และสวยงามน่ารับประทาน 

3. การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” 
ทำให้นักเรียนท่ีทำหน้าท่ีจัดจำหน่ายได้เกิดการเรียนรู้เรื่องการขาย การคำนวณต้นทุน กำไร การเก็บออม  

4. การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” 
ทำให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นฝ่ายแบบช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าต่าง ๆ  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon 
Banana)” ควรจัดให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีการศึกษาเพราะนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้เปล่ียนบทบาทจาก
ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะต่างๆให้แก่รุ่นน้องในโรงเรียน อีกท้ังกิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนให้นักเรียน ฉะนั้นการจัดกิจกรรมควรทำอย่างต่อเนื่อง 
 
 10. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 การเผยแพร่ 

 การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)”     
ได้มีการเผยแพร่ลงในแฟนเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004954993215 

 การได้รับการยอมรับ 

 การได้รับการยอมรับของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ 
(Bandon Banana)”  คือ ได้นำเสนอต่อคณะศึกษาดูงานให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
โรงเรียนวัดถนน อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป.สพ.2  

 11. ภาพกิจกรรม/ลิ้งคลิป/คิวอาร์โค้ด 

 สำหรับภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon 
Banana)”  ผู้รายงานนำเสนอไว้ในภาคผนวก    

 

๑๒. ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชุมหารือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน “กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)” 

เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกกล้วยน้ำว้า โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วยกันกำจัด
วัชพืช ปรับหน้าดิน ขุดหลุม โดยมีครูคอยดูแลอย่างไกล้ชิด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บเก่ียวผลผลิต เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตกล้วยน้ำว้า นักเรียนที่เปน็เจ้าของกล้วย
จะนำกล้วยมาจำหน่ายให้กับชมรมแปรรูปกล้วยของโรงเรียน 

ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า 
ขั้นตอนที่ ๑ ตัดหัวตัดท้ายกล้วยแช่น้ำทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนปอกเปลอืก 



ต้ังกระทะใส่น้ำมันปาล์ม รอจนน้ำมันร้อน ฝานกล้วยเป็นแผน่บางๆลงในกระทะ  
รอให้กล้วยเปลี่ยนสีเปน็สีเหลอืงทอง ตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน 

นำกล้วยที่ทอดแล้วมาปรุงรส โดยนำกล้วยใส่ในถุงขนาดใหญ่แล้วโรยด้วยผงปรุงรส  
จากนั้นมัดปากถุงแล้วเขย่าให้กล้วยกับผงปรุงรสคลุกเล้าเข้ากัน 

 

 

  



บรรจุกล้วยทอดปรุงรสใส่บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก กระปุก เป็นต้น 

จัดจำหน่ายกล้วยทอดปรุงรสในสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน 

 

  



 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบผลิตภัณฑ์กล้วยทอดปรุงรสแก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 



โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
อ าเภออุ่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


