
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้  

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 

_________________________ 
ค าชี้แจง (ปรับปรุงวันที่ 1 สิงหาคม 2562) 
1. การเดินทางเข้าพักและการจัดนิทรรศการ 

ภูมิภาค 
การเข้าพัก 
ตั้งแต่วันที่ 

เริ่มเลี้ยงอาหาร 
ตั้งแตเ่บรคเช้า 

การจัดนิทรรศการ
ของกิจกรรมบริษัท

สร้างการดี 
ตั้งแต่เวลา 

ภาคเหนือ 8 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 

17.00 น.  
เป็นต้นไป 

ภาคใต้ 15 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 
ภาคกลาง 23 สิงหาคม 2562 24 สิงหาคม 2562 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

31 สิงหาคม 2562 1 กันยายน 2562 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

7 กันยายน 2562 8 กันยายน 2562 

หมายเหตุ 
       1. อนุญาตให้เข้าพักล่วงหน้าตามท่ีแจ้งรายละเอียดข้างต้นได้เฉพาะโรงเรียนที่มีระยะทางห่างจาก
โรงแรมที่จัดงาน ตั้งแต่ 60 กิโลเมตรขึ้นไป 

 2. บุคคลที่มาเกินโควตาที่ สพฐ. ก าหนด จะมีค่าใช้จ่าย 3,550 บาท/คน ดังนี้ 
  - ค่าอาหารกลางวันและเย็น มื้อละ 300 บาท จ านวน 5 มื้อ 

 - ค่าอาหารว่าง มื้อละ 50 บาท จ านวน 5 มื้อ 
 - ค่าท่ีพัก คืนละ 600 บาท จ านวน 3 คืน  
โดยโรงแรมจะออกใบเสร็จให้ 

 
2. สิ่งท่ีโรงเรียนต้องเตรียมการในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.1 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice (ไม่ต้องจัดนิทรรศการ)     
1) แบบน าเสนอ Best Practice ของครู    จ านวน 6 ชุด   
    พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD    จ านวน 1 แผ่น 
2) แบบน าเสนอ Best Practice ของผู้บริหาร   จ านวน 6 ชุด 
    พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD    จ านวน 1 แผ่น 
3) เวลาในการน าเสนอ (น าเสนอด้วย Power Point) 10 นาท ี 
4) เวลาส าหรับคณะกรรมการซักถาม     3 นาท ี
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2.2 กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง Project Citizen (ไม่ต้องจัดนิทรรศการ)    
1) แฟ้มผลงานกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  จ านวน 1 แฟ้ม   
    พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD    จ านวน 1 แผ่น 
2) บอร์ดส าหรับน าเสนอ      จ านวน 4 บอร์ด   
3) เวลาในการน าเสนอ      4 นาที   
4) เวลาส าหรับคณะกรรมการซักถาม   6 นาที 

 
 2.3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (จัดนิทรรศการ)      

1) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จ านวน 3 เล่ม 
    พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD    จ านวน 1 แผ่น 
2) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสร้างการดีส าหรับจัดแสดง และ/หรือจ าหน่าย 
3) ปลั๊กพ่วง      ไม่ระบุ 
4) เวลาในการน าเสนอ (น าเสนอปากเปล่าที่นิทรรศการโรงเรยีน) 5-10 นาท ี  
5) เวลาส าหรับคณะกรรมการซักถาม        3 นาที 

  

ภูมิภาค 
ขนาดโต๊ะส าหรับจัดแสดงผลงาน (ผลิตภัณฑ์) จ านวน 2 ตัวประกบกัน 
ความกว้าง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความสงู (เมตร) 

ภาคเหนือ 0.50 1.8 0.50 
ภาคใต้ 0.40 1.8 0.90 

ภาคกลาง 0.40 1.8 0.75 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 
0.40 1.6 0.75 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

0.40 1.8 0.75 

หมายเหตุ 
 แบบฟอร์มส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 
www.uprightschool.net ที่เมนู “หนังสือราชการ” เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน ระดับ
ภูมิภาค” 


