












 

 

 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้  

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
_________________________ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) โดยส ำนักพัฒนำนวัตกรรม  
กำรจัดกำรศึกษำ (สนก.) ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำร
โรงเรียนสุจริต) เพ่ือพัฒนำนักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และจิตสำธำรณะ โดยด ำเนินกำรตำมแนวทำงของปฏิญญำโรงเรียนสุจริต 
ทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย 
ได้แก่ กิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด สพฐ. (ITA Online) และกำรขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
 ในกำรนี้ สพฐ. มีก ำหนดจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำร
ประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
ในสถำนศึ กษำ  ( โครงกำร โ ร ง เ รี ยนสุ จ ริ ต )  ระดับภู มิ ภ ำค  จ ำนวน  5 ภู มิ ภ ำค  ระหว่ ำ งวั นที่ 
15 – 28 กันยำยน 2563 โดยมีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมเป็นเจ้ำภำพ ก ำหนดกำรและรำยละเอียด
ดังนี้  

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สพป.อุดรธานี เขต 1) 
ระหว่ำงวันที่ 15 -17 กันยำยน 2563 ณ โรงแรมนภำลัย จ.อุดรธำนี  

 2. ภาคใต้ (สพม. เขต 16)  
 ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 กันยำยน 2563 ณ โรงแรมหรรษำ เจบี จ.สงขลำ  

 3. ภาคกลาง (สพป.กรุงเทพมหานคร) 
 ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 กันยำยน 2563 ณ โรงแรมเอวำน่ำ กรุงเทพมหำนคร  

 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สพม.เขต 32) 
 ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 กันยำยน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  

 5. ภาคเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) 
  ระหว่ำงวันที่ 26 - 28 กันยำยน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค ำ จ.เชียงใหม่ 



 

 

 
1. รายละเอียดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน และนิทรรศการ 
 กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขันกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
ระดับภูมิภำค มีรำยละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
 1 .1 การแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้  การน า เสนอผลงาน และการประกวดแข่ งขัน 
จ ำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย  
  1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วย นักเรียน จ ำนวน 4 คน ครู จ ำนวน 1 คน  
โดยคัดเลือกจำกโรงเรียนสุจริตตัวแทนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำๆ ละ 1 โรงเรียน จ ำนวน 225 
โรงเรียน 

  2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับครู จ ำนวน 1 คน โดยคัดเลือกจำก
โรงเรียนสุจริตตัวแทนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำๆ ละ 1 คน จ ำนวน 225 คน 

  3) กิจกรรมถอดบทเรี ยน (Best Practice) ส าหรับผู้ บริหาร  จ ำนวน 1 คน 
โดยคัดเลือกจำกโรงเรียนสุจริตตัวแทนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำๆ ละ 1 คน จ ำนวน 225 คน 

  4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต หรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต จ ำนวน 1 คน โดยคัดเลือกจำกตัวแทนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำๆ ละ 1 คน จ ำนวน 225 คน 

  5) กิจกรรมน าเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
โดยคัดเลือกจำกโรงเรียนสุจริตตัวแทนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำๆ ละ 1 คน จ ำนวน 225 คน 

 โดยคณะกรรมการฯ คัดเลือกโรงเรียนที่ มีผลการด าเนินงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ 
จ านวน 5 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 1 แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) กิจกรรมละ 5 รางวัล 
(รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย 2 รางวัล) รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล  

 1.2 การจัดนิทรรศการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จ ำนวน 1 กิจกรรม ประกอบด้วย 
  1) นิทรรศกำรแสดงผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต  
และภำพควำมส ำเร็จของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
กำรศึกษำออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) คัด เลือกจำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลกำรประเมิน ITA Online ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สูงสุดในแต่ละ
ภูมิภำค จ ำนวน 5 ภูมิภำค (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง และภำคเหนือ) จ ำนวน 5 เขต 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. สิ่งท่ีโรงเรียน/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องเตรียมการในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 2.1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (จัดนิทรรศการ)      

1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี จ ำนวน 3 เล่ม 
    พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD    จ ำนวน 1 แผ่น 
2) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสร้ำงกำรดีส ำหรับจัดแสดง และ/หรือจ ำหน่ำย 
3) ปลั๊กพ่วง      ไม่ระบุ 
4) เวลำในกำรน ำเสนอ (น ำเสนอปำกเปล่ำที่นิทรรศกำรโรงเรยีน) 5 - 10 นำท ี  
5) เวลำส ำหรับคณะกรรมกำรซักถำม        5 นำที 
 

ภูมิภาค 
ขนาดโต๊ะส าหรับจัดแสดงผลงาน (ผลิตภัณฑ์) จ านวน 2 ตัวประกบกัน* 

ความกว้าง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความสูง (เมตร) 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 0.40 1.8 0.75 

ภำคใต้ 0.40 1.8 0.90 
ภำคกลำง 0.40 1.8 0.75 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 0.40 1.6 0.75 
ภำคเหนือ 0.50 1.8 0.50 

* อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน 
2.2 กิจกรรมน าเสนอนวัตกรรม / Best Practice (ไม่ต้องจัดนิทรรศการ)   

  
1) แบบน ำเสนอ Best Practice ของครู    จ ำนวน 6 ชุด   
    พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD    จ ำนวน 1 แผ่น 
2) แบบน ำเสนอ Best Practice ของผู้บริหำร   จ ำนวน 6 ชุด 
    พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD    จ ำนวน 1 แผ่น 
3) แบบน ำเสนอ Best Practice ของผู้รับผิดชอบโครงกำร  จ ำนวน 6 ชุด 
    พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD    จ ำนวน 1 แผ่น 
4) แบบน ำเสนอนวัตกรรมฯ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ จ ำนวน 6 ชุด 
    พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD    จ ำนวน 1 แผ่น 
5) เวลำในกำรน ำเสนอ (น ำเสนอด้วย Power Point) 10 นำท ี 
6) เวลำส ำหรับคณะกรรมกำรซักถำม     5 นำท ี

  
2.3 กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (จัดนิทรรศการ)     

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือก จัดแสดงผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต และภำพควำมส ำเร็จของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online:  ITA Online) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 5 ภูมิภำค (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภำคใต้ ภำคกลำง 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง และภำคเหนือ) จ ำนวน 5 เขต 

(พื้นที่จัดนิทรรศการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ขนาด 6 * 3 เมตร) 
 

ติดตำมรำยละเอียดเพิม่เตมิได้ทำงเว็บไซตโ์ครงกำรโรงเรียนสุจรติ www.uprightschool.net 

http://www.uprightschool.net/

