


ก ำหนดกำร 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภำค 

ภำคเหนือ ระหว่ำงวันที่ 8 – 11 สิงหำคม 2562  
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค ำ จังหวัดเชียงใหม่ 

----------------------------- 
 
วันที่ 8 สิงหำคม 2562 
 13.00 – 15.00 น. - ลงทะเบียนคณะท ำงำน คณะกรรมกำร และผู้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร 
 14.00 – 18.00 น. - โรงเรียนเข้ำจัดนิทรรศกำร  
 15.00 – 21.00 น. - คณะท ำงำนและคณะกรรมกำรประชุมเตรียมกำรฯ 
 
วันที่ 9 สิงหำคม 2562 
 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 09.00 – 10.00 น. กำรกล่ำวรำยงำน กำรประชุม 
  โดย นำยอโณทัย  ไทยวรรณศรี 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  พิธีเปิดกำรประชุมและบรรยำยพิเศษ 
  โดย นำยสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือผู้แทน 
 10.00 – 10.30 น. ประธำนในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศกำร 
 10.30 – 12.00 น. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตด้วยระบบคิดฐำนสอง 
  โดย นำยอุทิศ  บัวศรี 
    รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำต ิ
 13.00 – 16.00 น. เสวนำ “หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
  เพ่ือผลักดันหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  โดย นำยภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ำรง 
   ดร.สรรเสริญ  สวุรรณ์ 
   ดร.จินตนำ  พลอยภัทรภิญโญ 
   นำงพรพรรณ  โชติพฤกษวัน 
 16.00 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
  ห้องย่อยที่ 1  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
  ห้องย่อยที่ 2  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ผู้อ ำนวยกำร) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง ภำพยนตร์สั้นสร้ำงสรรค์สังคมส่งเสริมคุณธรรม 
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วันที่ 10 สิงหำคม 2562 
 08.30 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 1 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 2 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  
   (ผู้อ ำนวยกำร) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) (ต่อ) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง เสวนำ  ควำมร่วมมือในกำรป้องกันกำรทุจริตระหว่ำง  
    ส ำนักงำน ป.ป.ช. และ สพฐ. 
 
วันที่ 11 สิงหำคม 2562 
 08.00 – 12.00 น. กิจกรรมที่ได้รับกำรคัดเลือกน ำเสนอบนเวทีกลำง 
 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมกำรฯ ตัดสินกำรประกวดฯ แต่ละกิจกรรม 
 14.00 – 16.00 น. พิธีประกำศผลกำรคัดเลือก 
  มอบรำงวัลและเกียรติบัตร 
 16.30 น. พิธีปิดกำรประชุม 
 

……………………………………………………………… 
 
หมำยเหตุ เวลำ 12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน 
 เวลำ 18.00 – 19.00 น. อำหำรเย็น 
 เวลำ 10.30 – 10.45 น. และ เวลำ 15.00 – 15.15 น. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภำค 

ภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 15 – 18 สิงหำคม 2562  
ณ โรงแรมไดมอนด์พลำซ่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

----------------------------- 
 
วันที่ 15 สิงหำคม 2562 
 13.00 – 15.00 น. - ลงทะเบียนคณะท ำงำน คณะกรรมกำร และผู้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร 
 14.00 – 18.00 น. - โรงเรียนเข้ำจัดนิทรรศกำร  
 15.00 – 21.00 น. - คณะท ำงำนและคณะกรรมกำรประชุมเตรียมกำรฯ 
 
วันที่ 16 สิงหำคม 2562 
 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 09.00 – 10.00 น. กำรกล่ำวรำยงำน กำรประชุม 
  โดย นำยอโณทัย  ไทยวรรณศรี 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  พิธีเปิดกำรประชุมและบรรยำยพิเศษ 
  โดย นำยสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือผู้แทน 
 10.00 – 10.30 น. ประธำนในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศกำร 
 10.30 – 12.00 น. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตด้วยระบบคิดฐำนสอง 
  โดย นำยอุทิศ  บัวศรี 
    รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำต ิ
 13.00 – 16.00 น. เสวนำ “หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
  เพ่ือผลักดันหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  โดย นำยภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ำรง 
   ดร.สรรเสริญ  สวุรรณ์ 
   ดร.จินตนำ  พลอยภัทรภิญโญ 
   นำงพรพรรณ  โชติพฤกษวัน 
 16.00 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
  ห้องย่อยที่ 1  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
  ห้องย่อยที่ 2  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ผู้อ ำนวยกำร) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง ภำพยนตร์สั้นสร้ำงสรรค์สังคมส่งเสริมคุณธรรม 
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วันที่ 17 สิงหำคม 2562 
 08.30 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 1 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 2 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  
   (ผู้อ ำนวยกำร) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) (ต่อ) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง เสวนำ  ควำมร่วมมือในกำรป้องกันกำรทุจริตระหว่ำง  
    ส ำนักงำน ป.ป.ช. และ สพฐ. 
 19.00 – 21.00 น. คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำคัดเลือก กิจกรรมละ 5 ทีม เพ่ือน ำเสนอบนเวทีกลำง 
 
วันที่ 18 สิงหำคม 2562 
 08.00 – 12.00 น. กิจกรรมที่ได้รับกำรคัดเลือกน ำเสนอบนเวทีกลำง 
 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมกำรฯ ตัดสินกำรประกวดฯ แต่ละกิจกรรม 
 14.00 – 16.00 น. พิธีประกำศผลกำรคัดเลือก 
  มอบรำงวัลและเกียรติบัตร 
 16.30 น. พิธีปิดกำรประชุม 
 

……………………………………………………………… 
 
หมำยเหตุ เวลำ 12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน 
 เวลำ 18.00 – 19.00 น. อำหำรเย็น 
 เวลำ 10.30 – 10.45 น. และ เวลำ 15.00 – 15.15 น. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภำค 

ภำคกลำง ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 สิงหำคม 2562  
ณ โรงแรมเอวำน่ำ กรุงเทพมหำนคร 

----------------------------- 
 
วันที่ 23 สิงหำคม 2562 
 13.00 – 15.00 น. - ลงทะเบียนคณะท ำงำน คณะกรรมกำร และผู้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร 
 14.00 – 18.00 น. - โรงเรียนเข้ำจัดนิทรรศกำร  
 15.00 – 21.00 น. - คณะท ำงำนและคณะกรรมกำรประชุมเตรียมกำรฯ 
 
วันที่ 24 สิงหำคม 2562 
 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 09.00 – 10.00 น. กำรกล่ำวรำยงำน กำรประชุม 
  โดย นำยอโณทัย  ไทยวรรณศรี 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  พิธีเปิดกำรประชุมและบรรยำยพิเศษ 
  โดย นำยสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือผู้แทน 
 10.00 – 10.30 น. ประธำนในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศกำร 
 10.30 – 12.00 น. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตด้วยระบบคิดฐำนสอง 
  โดย นำยอุทิศ  บัวศรี 
    รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำต ิ
 13.00 – 16.00 น. เสวนำ “หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
  เพ่ือผลักดันหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  โดย นำยภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ำรง 
   ดร.สรรเสริญ  สวุรรณ์ 
   ดร.จินตนำ  พลอยภัทรภิญโญ 
   นำงพรพรรณ  โชติพฤกษวัน 
 16.00 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
  ห้องย่อยที่ 1  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
  ห้องย่อยที่ 2  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ผู้อ ำนวยกำร) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง ภำพยนตร์สั้นสร้ำงสรรค์สังคมส่งเสริมคุณธรรม 
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วันที่ 25 สิงหำคม 2562 
 08.30 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 1 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 2 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  
   (ผู้อ ำนวยกำร) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) (ต่อ) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง เสวนำ  ควำมร่วมมือในกำรป้องกันกำรทุจริตระหว่ำง  
    ส ำนักงำน ป.ป.ช. และ สพฐ. 
 
วันที่ 26 สิงหำคม 2562 
 08.00 – 12.00 น. กิจกรรมที่ได้รับกำรคัดเลือกน ำเสนอบนเวทีกลำง 
 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมกำรฯ ตัดสินกำรประกวดฯ แต่ละกิจกรรม 
 14.00 – 16.00 น. พิธีประกำศผลกำรคัดเลือก 
  มอบรำงวัลและเกียรติบัตร 
 16.30 น. พิธีปิดกำรประชุม 
 

……………………………………………………………… 
 
หมำยเหตุ เวลำ 12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน 
 เวลำ 18.00 – 19.00 น. อำหำรเย็น 
 เวลำ 10.30 – 10.45 น. และ เวลำ 15.00 – 15.15 น. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภำค 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ระหว่ำงวันที่ 1 – 3 กันยำยน 2562 
ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 

----------------------------- 
 
วันที่ 31 สิงหำคม 2562 
 13.00 – 15.00 น. - ลงทะเบียนคณะท ำงำน คณะกรรมกำร และผู้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร 
 14.00 – 18.00 น. - โรงเรียนเข้ำจัดนิทรรศกำร  
 15.00 – 21.00 น. - คณะท ำงำนและคณะกรรมกำรประชุมเตรียมกำรฯ 
 
วันที่ 1 กันยำยน 2562 
 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 09.00 – 10.00 น. กำรกล่ำวรำยงำน กำรประชุม 
  โดย นำยอโณทัย  ไทยวรรณศรี 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  พิธีเปิดกำรประชุมและบรรยำยพิเศษ 
  โดย นำยสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือผู้แทน 
 10.00 – 10.30 น. ประธำนในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศกำร 
 10.30 – 12.00 น. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตด้วยระบบคิดฐำนสอง 
  โดย นำยอุทิศ  บัวศรี 
    รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำต ิ
 13.00 – 16.00 น. เสวนำ “หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
  เพ่ือผลักดันหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  โดย นำยภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ำรง 
   ดร.สรรเสริญ  สวุรรณ์ 
   ดร.จินตนำ  พลอยภัทรภิญโญ 
   นำงพรพรรณ  โชติพฤกษวัน 
 16.00 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
  ห้องย่อยที่ 1  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
  ห้องย่อยที่ 2  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ผู้อ ำนวยกำร) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง ภำพยนตร์สั้นสร้ำงสรรค์สังคมส่งเสริมคุณธรรม 
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วันที่ 2 กันยำยน 2562 
 08.30 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 1 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 2 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  
   (ผู้อ ำนวยกำร) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) (ต่อ) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง เสวนำ  ควำมร่วมมือในกำรป้องกันกำรทุจริตระหว่ำง  
    ส ำนักงำน ป.ป.ช. และ สพฐ. 
 
วันที่ 3 กันยำยน 2562 
 08.00 – 12.00 น. กิจกรรมที่ได้รับกำรคัดเลือกน ำเสนอบนเวทีกลำง 
 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมกำรฯ ตัดสินกำรประกวดฯ แต่ละกิจกรรม 
 14.00 – 16.00 น. พิธีประกำศผลกำรคัดเลือก 
  มอบรำงวัลและเกียรติบัตร 
 16.30 น. พิธีปิดกำรประชุม 
 

……………………………………………………………… 
 
หมำยเหตุ เวลำ 12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน 
 เวลำ 18.00 – 19.00 น. อำหำรเย็น 
 เวลำ 10.30 – 10.45 น. และ เวลำ 15.00 – 15.15 น. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภำค 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 กันยำยน 2562  
ณ โรงแรมเจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น 

----------------------------- 
 
วันที่ 7 กันยำยน 2562 
 13.00 – 15.00 น. - ลงทะเบียนคณะท ำงำน คณะกรรมกำร และผู้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร 
 14.00 – 18.00 น. - โรงเรียนเข้ำจัดนิทรรศกำร  
 15.00 – 21.00 น. - คณะท ำงำนและคณะกรรมกำรประชุมเตรียมกำรฯ 
 
วันที่ 8 กันยำยน 2562 
 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 09.00 – 10.00 น. กำรกล่ำวรำยงำน กำรประชุม 
  โดย นำยอโณทัย  ไทยวรรณศรี 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  พิธีเปิดกำรประชุมและบรรยำยพิเศษ 
  โดย นำยสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือผู้แทน 
 10.00 – 10.30 น. ประธำนในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศกำร 
 10.30 – 12.00 น. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตด้วยระบบคิดฐำนสอง 
  โดย นำยอุทิศ  บัวศรี 
    รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำต ิ
 13.00 – 16.00 น. เสวนำ “หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
  เพ่ือผลักดันหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  โดย นำยภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ำรง 
   ดร.สรรเสริญ  สวุรรณ์ 
   ดร.จินตนำ  พลอยภัทรภิญโญ 
   นำงพรพรรณ  โชติพฤกษวัน 
 16.00 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
  ห้องย่อยที่ 1  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
  ห้องย่อยที่ 2  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ผู้อ ำนวยกำร) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง ภำพยนตร์สั้นสร้ำงสรรค์สังคมส่งเสริมคุณธรรม 
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วันที่ 9 กันยำยน 2562 
 08.30 – 18.00 น. เวทีกลำง น ำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 1 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 2 น ำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  
   (ผู้อ ำนวยกำร) (ต่อ) 
  ห้องย่อยที่ 3  น ำเสนอกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) (ต่อ) 
  - แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ 
 19.00 – 21.00 น. เวทีกลำง เสวนำ  ควำมร่วมมือในกำรป้องกันกำรทุจริตระหว่ำง  
    ส ำนักงำน ป.ป.ช. และ สพฐ. 
 
วันที่ 10 กันยำยน 2562 
 08.00 – 12.00 น. กิจกรรมที่ได้รับกำรคัดเลือกน ำเสนอบนเวทีกลำง 
 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมกำรฯ ตัดสินกำรประกวดฯ แต่ละกิจกรรม 
 14.00 – 16.00 น. พิธีประกำศผลกำรคัดเลือก 
  มอบรำงวัลและเกียรติบัตร 
 16.30 น. พิธีปิดกำรประชุม 
 

……………………………………………………………… 
 
หมำยเหตุ เวลำ 12.00 – 13.00 น. อำหำรกลำงวัน 
 เวลำ 18.00 – 19.00 น. อำหำรเย็น 
 เวลำ 10.30 – 10.45 น. และ เวลำ 15.00 – 15.15 น. อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 



รายละเอียดผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน  
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่  

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายอัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นางสมพร  สมผดุง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. นางจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
6. นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวสิริมา  หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. 
8. นางอรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. 
9. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
วิทยากร  
1. นายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (สิงห์บุรี) 
4. นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (กทม.) 
5. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
จ านวนผู้เข้ารับการประชุมฯ  รวมทั้งสิ้นจ านวน 740 คน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน (โรงเรียนสุจริต 51 โรงเรียน) 
 1) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน  
  ครู จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 255 คน 
 2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน ครู จ านวน 1 คน 
  รวมทั้งสิ้นจ านวน 255 คน 
 3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู รวมทั้งสิ้นจ านวน 51 คน 
 4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 51 คน 
2. การจัดนิทรรศการ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 2) ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 3) ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 คน 
3. คณะกรรมการตัดสิน (ตามค าสั่ง) รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 คน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 51 คน 



รายละเอียดผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน  
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายอัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นางสมพร  สมผดุง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. นางจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
6. นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวสิริมา  หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. 
8. นางอรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. 
9. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
วิทยากร  
1. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (สิงห์บุรี) 
4. นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (กทม.) 
5. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
จ านวนผู้เข้ารับการประชุมฯ  รวมทั้งสิ้นจ านวน 545 คน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน (โรงเรียนสุจริต 36 โรงเรียน) 
 1) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน  
  ครู จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 180 คน 
 2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน ครู จ านวน 1 คน 
  รวมทั้งสิ้นจ านวน 180 คน 
 3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู รวมทั้งสิ้นจ านวน 36 คน 
 4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 36 คน 
2. การจัดนิทรรศการ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 2) ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 3) ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 คน 
3. คณะกรรมการตัดสิน (ตามค าสั่ง) รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 คน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 36 คน 



รายละเอียดผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน  
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายอัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นางสมพร  สมผดุง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. นางจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
6. นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวสิริมา  หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. 
8. นางอรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. 
9. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
วิทยากร  
1. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (สิงห์บุรี) 
4. นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (กทม.) 
5. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
จ านวนผู้เข้ารับการประชุมฯ  รวมทั้งสิ้นจ านวน 883 คน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน (โรงเรียนสุจริต 62 โรงเรียน) 
 1) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน  
  ครู จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 310 คน 
 2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน ครู จ านวน 1 คน 
  รวมทั้งสิ้นจ านวน 310 คน 
 3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู รวมทั้งสิ้นจ านวน 62 คน 
 4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 62 คน 
2. การจัดนิทรรศการ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 2) ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 3) ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 คน 
3. คณะกรรมการตัดสิน (ตามค าสั่ง) รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 คน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวมทัง้สิ้นจ านวน 62 คน 



รายละเอียดผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน  
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2562  

ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายอัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นางสมพร  สมผดุง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. นางจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
6. นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวสิริมา  หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. 
8. นางอรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. 
9. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 

วิทยากร  
1. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (สิงห์บุรี) 
4. นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (กทม.) 
5. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 

จ านวนผู้เข้ารับการประชุมฯ  รวมทั้งสิ้นจ านวน 584 คน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน (โรงเรียนสุจริต 38 โรงเรียน) 
 1) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน  
  ครู จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 195 คน 
 2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน ครู จ านวน 1 คน 
  รวมทั้งสิ้นจ านวน 195 คน 
 3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู รวมทั้งสิ้นจ านวน 39 คน 
 4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 39 คน 
2. การจัดนิทรรศการ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 2) ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 3) ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 คน 
3. คณะกรรมการตัดสิน (ตามค าสั่ง) รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 คน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 39 คน 



รายละเอียดผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน  
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562   

ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
-------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายอัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. นางสมพร  สมผดุง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. นางจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
6. นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวสิริมา  หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. 
8. นางอรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. 
9. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 

วิทยากร  
1. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. 
3. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (สิงห์บุรี) 
4. นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ (กทม.) 
5. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 

จ านวนผู้เข้ารับการประชุมฯ  รวมทั้งสิ้นจ านวน 558 คน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน (โรงเรียนสุจริต 37 โรงเรียน) 
 1) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน  
  ครู จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 185 คน 
 2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) นักเรียน จ านวน 4 คน ครู จ านวน 1 คน 
  รวมทั้งสิ้นจ านวน 185 คน 
 3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู รวมทั้งสิ้นจ านวน 37 คน 
 4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 37 คน 
2. การจัดนิทรรศการ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 2) ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
 3) ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 คน 
3. คณะกรรมการตัดสิน (ตามค าสั่ง) รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 คน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 37 คน 


