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ค ำน ำ 
รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียน

สุจริต” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการ
ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันเป็นกลไกระยะยาวในการปลูกฝัง
วิธีคิดป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นอัตโนมัติ เพื่อร่วมกันสร้างประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต และมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2564)  

รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียน
สุจริต” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย
สาระส าคคือ การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 1. แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 2. แบบรายงานการกิจกรรมภายใต้กรอบของโครงการ และ3.ภาพประกอบการรายงานผล
โครงการและรายงานผลกิจกรรม 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ส าหรับการให้ความร่วมมือท่ีก่อเกิดความส าเร็จของ
การจัดท ารายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โครงการโรงเรียน
สุจริต” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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สารบญั 
 

เรื่อง           หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการรายงานผล 

1.1. แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต    1 
1.2. แบบรายงานผลกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน 4 
       การทุจริตในสถานศึกษา(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
1.3. แบบรายงานผลกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี  7 
       (บริษัทสร้างการดี 4.0)  
1.4. แบบรายงานผลกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต    13 
1.5. แบบรายงานผลการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหาร โรงเรียนสุจริต 20 
1.6. แบบรายงานผลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต 22 
1.7. แบบรายงานผลกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)    25 
1.8. แบบรายงานผลกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม   27 
      (ส่ือป้องกันการทุจริต)  

ภาคผนวก          ค 
- เอกสาร 01 รายงานโครงงาน OCOP OSOP เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพ 

เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
- เอกสาร 02 รายงาน Best Practice  
- เอกสาร 03 รายงานผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
- เอกสาร 04 รายงานผลกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  
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แบบรายงานการด าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจริต 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 
 
 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
 

โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
แผนงาน : บูรณาการการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม    

จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์และด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สนองนโยบายสพฐ. ที่  1 ด้านการจัดการการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ  (ตัวช้ีวัดท่ี 2) 
ผู้รับผิดชอบ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ระยะเวลาด าเนินการ :  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  
1.หลักการและเหตุผล  

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม      
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ว่าด้วยการสร้างสังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริตและยุทธศาสตร์ท่ี 4 ว่าด้วยการพัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุราษฎร์ธานี ให้เกิดคุณลักษณะ5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยการด าเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตท้ัง 3 ด้าน 
ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย โดยมุ่งเน้นให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน
บูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลของสถานศึกษา โดยเน้นคุณลักษณะทางจริยธรรมสากลด้านความสุจริต
เป็นส าคัญ เพื่อเป็นการปลูกฝังวิธีคิดป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นอัตโนมัติ อันจะน าไปสู่การร่วมกัน
สร้างประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต 
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2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต  
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต ให้สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการ 
      คิด การมีวินัย มีความซื่อสัตย์ การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะได้ในวิถีการด ารงชีวิต 
2.3 เพื่อสร้างความตระหนักของบุคลากรของโรงเรียนสุจริต ให้เกิดการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม   
      ด าเนินชีวิตภายใต้แนวคิดการต่อต้านการทุจริต 

 
3.เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
1.ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ      

สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมดตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
2.นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะ5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 
100 และผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ  

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณลักษณะ5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต   
อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ อย่างยั่งยืน 

2. โรงเรียนน ายุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรม
และความโปร่งใส ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่บุคลากร
ในการจัดการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 

 
4.กิจกรรมและการด าเนินงาน  
       กิจกรรมท่ี 1 สร้างความตระหนัก  

1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรท่งการศึกษาในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  
2) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
3) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  

      กิจกรรมท่ี 2 รักความสุจริต  
1) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
2) จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี (บริษัทสร้างการดี 4.0)  
3) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 
4) จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหาร โรงเรียนสุจริต 
5) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต 
6) จัดกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  
7) จัดกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม(ส่ือป้องกันการทุจริต)  



รายงานผลโครงการโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  | 
 
     กิจกรรมท่ี 3 พิชิตคุณธรรม  

1) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล กิจกรรมต่างๆในโครงการ  
2) น าเสนอ / แลกเปล่ียนเรียนรู้ นวัตกรรมและผลงานความส าเร็จของกิจกรรมในโครงการโรงเรียน

สุจริต ภายใต้รูปแบบ (สัมมนานักปราชญ์ ตลาดความดี วิถีสุจริต) 
 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

รายการกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมท่ี 1 สร้างความตระหนัก - 2,000 1,000 3,000 
กิจกรรมท่ี 2 รักความสุจริต 2,000 5,000 3,000 10,000 
กิจกรรมท่ี 3 พิชิตคุณธรรม - 2,000 5,000 7,000 

รวมทั้งหมด 3 กิจกรรมหลัก 2,000 9,000 9,000 20,000 
 
6.ผลการด าเนินงาน 
 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมดตามโครงการ ร้อยละ 95  

2. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีผลการประเมินคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะ5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด   
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 และผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 97  

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนภายในโรงเรียน ร้อยละ 95 มีคุณลักษณะ        
5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิต
สาธารณะ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์พื้นฐาน 

4. บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 98 น ายุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา โดยด าเนินไปอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต 

5. การด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ
โรงเรียนสุจริต  

6. บุคลากรของโรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย มีความซื่อสัตย์ 
การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะในวิถีการด ารงชีวิต 

7. บุคลากรของโรงเรียนเกิดความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เกิดการยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมและด าเนินชีวิตภายใต้แนวคิดการต่อต้านการทุจริต 
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แบบรายงานการด าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจริต 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี
 
 แบบรายงานการด าเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

  
1. โรงเรียนแต่งต้ัง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย   
      จ านวน 10 คน แบ่งเป็น  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 คน 

   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 2 คน 
   3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 คน 
   4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 คน 
   5. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 คน 
   6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 คน 

  7. นักเรียนแกนน าท่ีปรึกษา      จ านวน 2 คน 
          รวมทั้งหมด 10 คน 

 
2. โรงเรียนแต่งต้ัง ป.ป.ช.ชุมชน   

จ านวน 10 คน ใช้วิธีการแต่งต้ังโดยการสรรหาจากเครือข่ายสมาชิกในชุมชนตะเคียนทอง 
3. โรงเรียนมีแนวทางในการด าเนินงานพัฒนา ป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โดยด าเนินการดังนี้  

3.1 ด าเนินการแต่งต้ัง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน  

(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) มีวาระ ๑ ปีการศึกษา โดยเป็นนักเรียนท่ีใช้วิธีการสรรหามาจากนักเรียน            
ท่ีมีคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการจากทุกระดับช้ันต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 รวมท้ังหมด    
จ านวน 10 คน ดังนี้ 
จ านวน 10 คน แบ่งเป็น  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 คน 

     2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 2 คน 
     3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 คน 
     4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 คน 
     5. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 คน 
     6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 คน 
     7. นักเรียนแกนน าท่ีปรึกษา      จ านวน 2 คน 
                       รวมทั้งหมด 10 คน 

๓.๒ ส่งค าส่ังแต่งต้ัง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓.๓ โรงเรียนด าเนินการจัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเอง พร้อม
รายงานผลการด าเนินการโครงการฯ 
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4. ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย มีหน้าที่อะไรบ้าง 

 ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะ   
ของโรงเรียนสุจริต 

 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการด าเนินการจัดกิจกรรม 

เพื่อป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 
 ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน  ชุมชนและหน่วยงาน       

ท่ีเกี่ยวข้อง 
 สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน 
 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
5. ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีหน้าที่อะไรบ้าง 

 ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริตร่วมกับโรงเรียน  

 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
 สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริต  
 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วน

ร่วมของชุมชน  
 สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต  
 ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  
 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช.สพฐ. จังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
6. ผลที่เกิดจากการด าเนินงานของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีอะไรบ้าง 

 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตและกิจกรรมการต่อต้าน      
การทุจริตภายในโรงเรียน ได้แก่ ป้ายเชิญชวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การแสดงเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต การเข้าร่วมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม 
STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 เกิดแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 มีต้นแบบนักเรียนแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
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 นักเรียนได้ช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต 

 มีนักเรียนแกนน าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการด าเนินการ     
จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 

 เกิดการประสานความร่วมมือในการปฏิบั ติงานระหว่างนัก เรียน  โรงเรียน ชุมชน            
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

7. ผลที่เกิดจากการด าเนินงานของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีอะไรบ้าง 
 ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  
 มีการสร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริตท่ีกว้างขวางยิ่งขึ้น  
 ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด รับทราบผลการปฏิบัติงานของป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

 

  
 

    
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รายงานข้อมูล 
(นางสาวดารณี เรืองจันทร์) 
      ต าแหน่ง ครู คศ.1 
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แบบรายงานการด าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจริต 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี
 
 แบบรายงานการด าเนินกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี (บริษัทสร้างการดี 

4.0) 
 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน 
       การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
 
2. ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ส่ิงประดิษฐ์ 
 
3. การด าเนินงานบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ด าเนินการดังนี้ 

3.๑) โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองอ านวยการโรงเรียน ครู

และผู้ทรงคุณวุฒิ  
 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและครู จ านวน ๙ คน  
 คณะกรรมการกล่ันกรองประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีการเงิน ครู จ านวน ๕ คน 

และน าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติโครงการ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย  
 คณะกรรมการจัดท าระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วย ครูท่ีปรึกษาโครงการและตัวแทน

นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการ จ านวน ๙ คน  
3.๒) คณะกรรมการอ านวยการ จัดท าแผนด าเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน

กิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และคณะกรรมการป.ป.ช.
สพฐ.น้อย  

3.๓) ก าหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนท่ีประสงค์จะด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
3.๔) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี ได้แก่  
 คณะกรรมการบริษัท  
 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
 การเขียนโครงการ  
 การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
 การบันทึกการปฏิบัติงาน  
 การวัดและการประเมินผล  
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3.๕) หุ้นส่วนด าเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างท่ีก าหนด น าเสนอสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
แต่งต้ัง  

3.๖) คณะกรรมการบริษัทสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรม 
3.๗) คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ น าเสนอครูท่ีปรึกษา

พิจารณากล่ันกรองความเป็นไปได้ของโครงการ  
3.๘) ครูท่ีปรึกษาน าโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง  
3.๙) คณะกรรมการกล่ันกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ  
3.๑๐) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ความยินยอมตามแบบ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง 
3.๑๑) นักเรียนด าเนินการยืมเงินด าเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน  
3.๑๒) นักเรียนด าเนินงานตามโครงการตามแบบท่ีก าหนดได้แก่  

 บันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน  
 จัดท าบัญชีเงินสดคงเหลือประจ าวัน  
 รวบรวมใบส าคัญแทนใบเสร็จ  
 จัดท าแบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ  
 จัดท าแบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม 
 จัดท าแบบวัดและประเมินผลโครงการ  

3.๑๓) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ด า เนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ด าเนินการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

3.๑๔) ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพื่อสรุปงบดุลการด าเนินงานในรอบปี  
3.๑๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

 
4. การด าเนินงานสอดคล้องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 

 ทักษะกระบวนการคิด พฤติกรรม การคิดค้น/จัดท าส่ิงประดิษฐ์ 
 มีวินัย   พฤติกรรม จัดท าส่ิงประดิษฐ์ตามก าหนดเวลาของแผนงานและจัดท าตาม   

โมเดลท่ีร่วมกันออกแบบไว้ รวมท้ังลงมือปฏิบั ติตามเวลา       
ท่ีก าหนดไว้ 

 ซื่อสัตย์สุจริต   พฤติกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และด าเนินการตลอดกิจกรรมด้วยหลักการ 
    ความโปร่งใส 

 อยู่อย่างพอเพียง  พฤติกรรม ดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วและยังคงมีสภาพใช้งานได้       
    มาประดิษฐ์เป็นช้ินส่วนประกอบบางช้ินท่ีไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อ 

 จิตสาธารณะ   พฤติกรรม ขยายผลความส าเร็จในประสิทธิภาพของส่ิงประดิษฐ์ให้ชุมชน 
    และสังคมได้ร่วมใช้ประโยชน์จากส่ิงประดิษฐ์ 
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5. การแบ่งปันผลก าไร โรงเรียนด าเนินการอย่างไร 

 จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์  ร้อยละ 50  
 ค่าด าเนินการ  ร้อยละ 30 
 สะสมเงินทุนส ารอง  ร้อยละ 20 

 
6. แนวทางการพัฒนาต่อยอดให้ยั่งยืน 
 1. คัดเลือกกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีมีการน าเสนอต่อบริษัทมาด าเนินการให้เพิ่มข้ึนสม่ าเสมอ 
 2. พัฒนากิจกรรมท่ีสามารถต่อยอดได้ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและขยายผลออกสู่สังคมให้มากขึ้น 
 3. หมั่นตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทตามแผนงานท่ีวางไว้ 

4. ประชาสัมพันธ์ความส าเร็จในการด าเนินการของบริษัทออกสู่ส่ือภายนอกเพื่อการสร้างเครือข่าย    
    เพิ่มขึ้น 
5. จัดการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนา ความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณของสมาชิกในบริษัททุก
ต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอตามความเหมาะสม 
 

7. หลักฐานอ้างอิงการด าเนินงาน 
 เกียรติบัตรรับรองผลิตภัณฑ์ 

 

   
 

                                       



รายงานผลโครงการโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  | 
 

 วารสารรับรองการด าเนินงาน 
 

 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานความส าเร็จของโรงเรียน 
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จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานความส าเร็จของโรงเรียน 
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 ภาพประกอบการด าเนินงาน 
 

   
 

 
 

    
ภาพประกอบการด าเนินการประดิษฐ์และทดลองผลิตภัณฑ์ 

***หมายเหตุ : เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์ ระบุเป็นเอกสาร หมายเลข 01 ในภาคผนวก 
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แบบรายงานการด าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจริต 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี
 

 แบบรายงานการด าเนินกิจกรรม ค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต) 
 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะกรรมการสภานักเรียนและตัวแทนฝ่ายกิจกรรมในโครงการห้องเรียนสีขาวของแต่ละห้องเรียน 
 
2. ระยะเวลาในการจัดท า จ านวน 2 วัน 1 คืน 
 
3. เนื้อหาหลักสูตรที่จัด ได้แก่ 
 

ท่ี ฐานหลักสูตร เนื้อหา 
1. - ฐานปรับฐานความคิดต้าน 

  ทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 
1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต 
1.2 การปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วม 
๑.๓ การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. - ฐานสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ   
  ทุจริต 

2.1 การขัดเกลาทางสังคม 
2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด 

3. - ฐานยกระดับความดี สร้าง
พลเมืองดี   
  ในสังคม 

3.1 จริยธรรมน าพลเมืองในสังคม 
3.2 การยับยั้งและป้องกันการทุจริต 
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

4. - ฐานปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง 4.1 การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 
4. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 20,000 บาท 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
 ผลจากการด าเนินงานและการได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต) ผู้เข้าร่วมมีความ

เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรของแต่ละฐานการเรียนรู้ดังนี้ 
- ฐานปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม  คิดเป็นร้อยละ ๙7 
- ฐานสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต   คิดเป็นร้อยละ ๙5 
- ฐานยกระดับความดี สร้างพลเมืองดีในสังคม  คิดเป็นร้อยละ ๙8 
- ฐานปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง    คิดเป็นร้อยละ ๙5 
จึงท าให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณลักษณะท่ีส าคัญของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ          

คือทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี จิตสาธารณะ ตามวัตถุประสงค์ของการ         
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จัดกิจกรรมค่ายและบรรลุเป้าหมายของการจัดค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต) โดยในเชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 95 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณลักษณะท่ีส าคัญของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ และในเชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีส าคัญของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ และผู้เข้าร่วมยังได้รับการปลูกฝังวิธีคิดป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกัน
สร้างประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต 

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต)   
๑. ขั้นตอนการให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม    อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด  
๒. ระยะเวลาในการค่ายมีความเหมาะสม     อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด  
๓. ส่ือประกอบการจัดค่ายมีความเหมาะสม    อยู่ในระดับดีมาก  
๔. เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสม     อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด  
๕. การดูแล – ระเบียบกติกาในการเข้าค่ายมีความเหมาะสม   อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด  
๖. ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม    อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด  
๗. เทคนิคและรูปแบบการน าเสนอมีความเหมาะสม    อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด  
๘. สถานท่ี /ห้องอบรม /สะดวก สะอาด มีระเบียบมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับดีมาก  
๙. อาหาร – เครื่องด่ืม /อาหารว่าง มีความเหมาะสม   อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด  
๑0. ได้รับประโยชน์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้    อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมค่ายท่ีมีต่อการเข้าค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต)       

ในภาพรวมพบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการเข้าค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต) อยู่ในระดับดีมาก 
ท่ีสุด 
 
6. การขยายผลการจัดค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต) 

 มีการประชาสัมพันธ์ความส าเร็จของกิจกรรมการจัดค่าย ออกสู่สังคมภายนอกท้ังในรูปแบบ
วารสารและส่ือออนไลน์ 

 มีการจัดเตรียมต่อยอดกิจกรรมโดยการจัดค่ายลูกข่ายสร้างความดี ด้วยวิถีสุจริต โดยการจัดค่าย
ให้กับโรงเรียนเครือข่ายในชุมชนตะเคียนทอง 

 
7. ปัญหา/อุปสรรค 

 สถานท่ีค่อนข้างจ ากัดเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนของผู้เข้าร่วมค่าย 
 
8. ข้อเสนอแนะ  

๑. ควรมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น  
๒. ควรมีการจัดกิจกรรมค่ายทุกปี 
3. ควรเพิ่มอัตราจ านวนผู้เข้าร่วมค่ายให้มากขึ้น 
4. ควรเพิ่มจ านวนวันเวลาการเข้าค่าย เดิมจาก 2 วัน 1 คืนให้เป็น 3 วัน 2 คืน  
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ภาพประกอบการรายงานผลการด าเนนิงาน 
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กิจกรรม ค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต) 

 

    
 

  
 
 
  

ลงชื่อ..........................................................ผู้รายงานข้อมูล 
          (นางสาวดารณี เรืองจันทร์) 
                ต าแหน่ง ครู คศ.1 
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แบบรายงานการด าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจริต 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 
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 แบบรายงานผลการถอดบทเรียน (Best Practice) ครู ผู้บริหาร โรงเรียนสุจริต 
1. โรงเรียนจัดท าการถอดบทเรียน (Best Practice) ตามโครงการโรงเรียนสุจริตของใครบ้าง 
 ครู  ช่ือเรื่อง : การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

 
2. การถอดบทเรียน (Best Practice) ที่จัดท าสอดคล้องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตก่ีประการ     
    อะไรบ้าง 
 ครู   คุณลักษณะท่ีสอดคล้อง 5 ประการ  ได้แก่  1. ทักษะกระบวนการคิด 

2. มีวินัย 
3. ซื่อสัตย์สุจริต 
4. อยู่อย่างพอเพียง   
5. จิตสาธารณะ 

    3. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน (Best Practice) ของครูตามโครงการโรงเรียน  
        สุจริตระดับใดบ้าง 

 ระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาค  
 
    4. บทเรียนที่ได้รับจากการถอดบทเรียน มีอะไรบ้าง 
 
           ประเภทครู  
      ข้าพเจ้านางสาวแววดาว  สุขแก้ว มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองรอบ
ด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้สามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องได้อย่างรู้เท่าทัน  จึงได้จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขึ้น
ซึ่งครอบคลุมด้านคุณลักษณะการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตและผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนจนสามารถ
ได้รับรางวัลครูต้นแบบทักษะชีวิตระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีและระดับภาคใต้ 
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    5. หลักฐานอ้างอิงการเผยแพร่ผลงานการถอดบทเรียนในระดับต่างๆ 
 

ระดับภาคใต้ 

 
 

ระดับเขตพื้นที่ 

 
 

***หมายเหตุ : เอกสารรายงานการปฏิบัติงาน ระบุเป็นเอกสาร หมายเลข 02 ในภาคผนวก 
 

 
ลงชื่อ..........................................................ผู้รายงานข้อมูล 

(นางสาวดารณี เรืองจันทร์) 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
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แบบรายงานการด าเนนิงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี
 

 แบบรายงานผลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต 
 

1. โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่
ทนต่อการทุจริต  จ านวน 10 คน  

 
2. ชื่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต  
 กิจกรรม : ชมพูพันธ์ธรรม แกนน าสุจริตพล 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต 

MoralityTrees  (รากแกร่ง แก่นดี กระพี้ธรรม) แนวปฏิบั ติท่ี ต้องการปลูกฝังและพัฒนา       
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี มีจิตรู้จริยธรรมในบริบทสากล  
มีคุณลักษณะด้านศีลธรรมส าหรับศตวรรษท่ี  21 และมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม  

โดยใช้โมเดลของต้นไม้ ซึ่งเป็นวิธีการปลูกฝังเริ่มต้ังแต่รากของต้นไม้ท่ีหมายถึงการพัฒนาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตของผู้เรียนให้แข็งแกร่ง เพื่อพร้อมต่อการเข้ารั บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม           
ด้านค่านิยม ทัศนคติและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมผ่านทางกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้าน
ต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนกระพี้ของต้นไม้ท่ีมีธรรมะเป็นน้ าหล่อเล้ียง เพื่อเจริญเติบโตเป็นแก่นไม้ท่ีสมบูรณ์ 
อันประกอบไปด้วยความรู้และความดีอย่างสมดุล ยั่งยืน กระท่ังสามารถผลิดอกออกผลเป็นพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ทางศีลธรรมอันดีงาม หลอมรวมเป็นต้นไม้แห่งความดีท่ีสังคมต้องการให้โรงเรียนปลูกขึ้น    
เพื่อสร้างความก้าวหน้า ความสงบสุขของสังคมโลก 

 
วัตถุประสงค์ของแนวคิด    

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะการใช้ความรู้ของผู้เรียนให้เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยหลัก   
แห่งคุณธรรม จริยธรรมอย่างสมดุล 

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมให้อยู่ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรมและใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งความดีงาม 

3. มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี มีจิตรู้จริยธรรมในบริบทสากล มีคุณลักษณะ       
ด้านศีลธรรมส าหรับศตวรรษท่ี  21 และมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างความส าเร็จในการด าเนิน  
ชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 
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4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต  

Morality Trees 
(รากแกร่ง แก่นดี กระพี้ธรรม) 

            
 
 
                     แนวปฏิบัติ MoralityTrees (รากแกร่ง แก่นดี กระพีธ้รรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รากแกร่ง  
 การส่งเสริมความแข็งแรงของร่ายกายด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการออกก าลังกายและหมั่นตรวจสุขภาพ       
ของผู้เรียนพร้อมด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสติด้วยการให้ผู้หมั่นนั่งสมาธิ ภาวนาจิต สวดมนต์และเดินสร้างสมาธิ 
- กระพี้ธรรม (ชมพูพันธธ์รรม) 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแนวคิด การปลูกต้นไม้แห่งความดีงาม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ท่ีช่ือว่า โครงการชมพูพันธุ์ธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ 

 1. กิจกรรมชมพูล้อมรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 2. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 3. กิจกรรมเพาะกล้ากตัญญู  
 4. กิจกรรมชมพูรักษ์ไทย (มารยาทดีตามวิถีไทย) 
 5. กิจกรรมสิกขาธรรม  

6. กิจกรรมปลูกธรรมกลางใจ(อบรมคุณธรรม จริยธรรม) 
 7. กิจกรรมจิตอาสาชมพูพันธุ์รักษ์(อนุรักษ์ความเป็นไทยและส่ิงแวดล้อม) 
 8. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม(ระดับโรงเรียน,ระดับช้ันเรียน,ระดับห้องเรียน,ระดับกลุ่ม) 
 9.กิจกรรมชมพูพันธ์ธรรม แกนน าสุจริตพล  

- แก่นดี 
 เมื่อรากแข็งแกร่ง แล้วกระพี้มีธรรมเป็นน้ าหล่อเล้ียงจนเนื้อไม้มีคุณภาพดี เจริญเติบโตอย่างสมวัย 

สมดุลกับธรรมชาติและยั่งยืนด้วยพื้นฐานแห่งความดีงามหรือเรียกว่า แก่นดี จากนั้นก็เติบโตเป็นต้นไม้ท่ีสร้าง
ประโยชน์ให้กับธรรมชาติ สังคม ชาติและโลก ซึ่งเปรียบเสมือนผู้เรียนท่ีได้ผ่านการปลูกฝังจิตรู้จริยธรรม       
ในบริบทสากล มีคุณลักษณะด้านศีลธรรมส าหรับศตวรรษท่ี  21 และมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและมีทักษะในการใช้ความรู้ผ่านกลไกแห่งความดีงาม
เพื่อก้าวเป็นมรดกอันล้ าค่าของแผ่นดิน 

ศึกษา/วเิคราะห์ความตอ้งการ 
 

ออกแบบแนวปฎิบตั ิ
 

สร้างหลกัสูตรแนวปฎิบตัิ 
 

ประเมินการทดลองใช ้
แนวปฏิบตัิ 

 

บริหารจดัการตามแนวปฏิบตัิ 
 

ประเมินผลการใชแ้นวปฎิบตัิ 
 

ติดตามผลการใชแ้นว
ปฎิบตัิ 
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5. โรงเรียนมีการประกวดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อ
การทุจริตระดับใดบ้าง 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีการประกวดแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริตประจ าปี โดยมีการประกวดคัดเลือกนักเรียนแกน
น าในโรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต และส่งตัวแทนเข้าประกวดคัดเลือกในระดับ
องค์กรภายนอกต่อไป  

ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีตัวแทนนักเรียนจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชน   
ไม่ทนต่อการทุจริต ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจากองค์กรภายนอก ในรางวัล  “เยาวชนดีศรี
แผ่นดิน” โดยสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน นั่นคือ นายดุลยวัต  นวลน้อย ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 6 ซึ่งเป็นนักเรียนแกนน าพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต 

 

 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รายงานข้อมูล 
                                         (นางสาวดารณี เรืองจันทร์) 
                                              ต าแหน่ง ครู คศ.1 
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แบบรายงานการด าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจริต 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี
 
 แบบรายงานผลกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 

 
       1.โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินการกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)    
          จ านวน 12 คน  
 
 2. ชื่อกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 

กิจกรรม : เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 
        3. แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 

ใช้หลักการแนวคิด ว่าด้วยการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยน้อมน าพระราชด ารัสและ
พระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลท่ี 9 มาเป็นหลักคิดพื้นฐาน ดังนี้ 

1. การท าดีนั้นท ายากและเห็นผลช้า แต่ก็จ าเป็นต้องท าเพราะหาไม่ความช่ัว ซึ่งท าได้ง่าย   
จะเข้ามาแทนท่ีและจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องต้ังใจและเพียร
พยายามให้สุดก าลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี 

“พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีโรงเรียนนายร้อยต ารวจ สวนอัมพร 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕” 

2. สามัคคีนี้ก็คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อท่ีจะสร้างบ้านเมือง       
ให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และท างานด้วยการซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงาน  
ของกันและกัน และไม่ท าลายงานของกันและกัน มีเรื่องอะไรให้ได้พูดปรองดองกัน อย่าเรื่องใคร   
เรื่องมันและงานก็ท างานอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 

“พระราชด ารัสท่ีพระราชทานในพิธีประดับยศนายต ารวจช้ันนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙” 
3. คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรร ค์ประโยชน์

ส่วนรวมท่ีส าคัญอันใดได้ ผู้ ท่ีมีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้ น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่           
ท่ีเป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ 

“พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒”  

        ๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุปัญหาในชุมชน พบว่าในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่มีปัญหาในหลายๆ

ด้านแตกต่างกันไปตามวิถีของท้องถิ่นนั้นๆ  
ขั้นตอนที่  ๒  การเลือกปัญหาในชุมชน ใช้การคัดเลือกปัญหาท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับ 

การแก้ไขเร่งด่วนและเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสมาชิกในท้องถิ่นเป็นวงกว้างและเป็นปัญหา        
ท่ีวัยของผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาได้ด้วยความปลอดภัย 
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ขั้นตอนที่ ๓ การรวบรวมข้อมูล การด าเนินการ  
3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  
3.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง  
๓.๓ ออกส ารวจบริเวณชุมชน เกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  
๓.๔ รวบรวมปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนแต่ละชุมชน  
๓.๕ สรุปเลือกปัญหาท่ีต้องการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  
๓.๖ น าปัญหาดังกล่าวมาท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ของแต่ละ   
      ห้องเรียน เพื่อสร้างสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  

ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนาแฟ้มผลงานของนักเรียน ด าเนินการโดยคณะกรรมการในด าเนิน
กิจกรรมตรวจสอบแฟ้มผลงานของนักเรียนในแต่ละห้องและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมท้ังใหค้ าปรึกษา 

ขั้นตอนที่๕ การน าเสนอแฟ้มผลงาน ด าเนินการโดย หลังจากท่ีมีตรวจสอบแฟ้มผลงาน   
ของนักเรียนในแต่ละห้องและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมท้ังใหค้ าปรึกษาแล้ว ให้นักเรียนน ามาแฟ้มผลงาน
ท่ีได้รับการพัฒนาแล้วมาส่งให้กับคุณครูประจ าช้ันและรวบรวมส่งคณะกรรมการด าเนินงานอีกครั้ง  

ขั้นตอนที่๖ ผลสะท้อนจากประสบการณ์การเรียนรู้ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมการสร้าง
ส านึกพลเมืองด าเนินการ ได้แก่  

 เรียนรู้ประชาธิปไตย โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผ่านโครงการสร้างส านึก
พลเมือง  

 นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
 นักเรียนได้เรียนรู้โดยเน้นวิธีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการท างาน  

เป็นทีม  
 ครูเป็นท่ีปรึกษา อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนัก      

ในความรับผิดชอบ เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ         
คือ ทักษะกระบวนการคิด, มีวินัย, ซื่อสัตย์สุจริต, อยู่อย่างพอเพียง,       
จิตสาธารณะ  

 นักเรียนเกิดความตระหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๕. โรงเรียนมีการประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
ระดับใดบ้าง  

      โรงเรียน   สพท.   จังหวัด  
 
***หมายเหตุ : เอกสารรายงานผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ฉบับสมบูรณ์ ระบุเป็น 

         เอกสาร หมายเลข 03 ในภาคผนวก 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รายงานข้อมูล 
(นางสาวดารณี เรืองจันทร์) 
      ต าแหน่ง ครู คศ.1 
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แบบรายงานการด าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจริต 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี
 
 แบบรายงานผลกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริตให้สังคม 

 
1.โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินการกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซ่ือสัตย์

สุจริตให้สังคม จ านวน 9 คน  
 

2. ช่ือกิจกรรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริตให้สังคม 
    ส่ือประเภทศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ : ลิเกป่า ตอน ต่อต้านการทุจริต 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สรา้งค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริตให้สังคม 

ใช้หลักการแนวคิด ว่าด้วยการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยน้อมน าพระราชด ารัส    
และพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลท่ี 9 มาเป็นหลักคิดพื้นฐาน ดังนี้ 

หลักคิดด้านความสุจริต : คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวัน      
จะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมท่ีส าคัญอันใดได้ ผู้ท่ีมีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างาน
ส าคัญยิ่งใหญ่ท่ีเป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ 

“พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร     
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒”  

และประยุกต์เข้ากับแนวความคิด ทางด้านนาฏศิลป์ท่ีต้องการรณรงค์เชิญชวนให้มีการต่อต้าน
การทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้กับ     
พี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาค ผ่านภาษาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อปลูกฝัง      
สร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริตให้กับชาวไทยอย่างยั่งยืน พร้อมท้ังส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมกัน    
สืบสาน เผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการแสดงพื้นบ้านแบบไทย ๆ รักษาค่านิยม
ความเป็นไทยให้คงอยู่กับเยาวชนไทยสืบไป 

 
        ๔. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริตให้สังคม 

    ใช้วิธีการด าเนินกิจกรรมตามหลักการ PDCA 
  4.1 ข้ันตอนเตรียมการ (P) 
   1) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   2) เขียนโครงการขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  4.2 ข้ันด าเนินการ (D) 
   1) วิทยากรมาฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทย นักเรียนจ านวน 20 คน 
       2) ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
      3) อัดวิดีโอเพื่อเข้าร่วมการประกวด  
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4.3 ข้ันติดตามประเมินผล (C) 
- รายงานผลการด าเนินงาน / การแสดงตามงานต่างๆและการเข้าร่วมแข่งขัน

กิจกรรมต่างๆ 
  4.4 ข้ันปรับปรุงและพัฒนา (A) 
   - น ากิจกรรมมาสรุปเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดท าโครงการครั้งต่อไป 

๕. โรงเรียนมีการประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริตให้
สังคม ระดับใดบ้าง  
        ระดับจังหวัด   ระดับภาค 
 

         
ภาพการฝึกซ้อมก่อนการแสดงจริง 

 

        
ภาพการฝึกซ้อมก่อนการบันทึกเทป 

 

         
ภาพขณะบันทึกเทปการแสดง 
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ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านต้านทุจริต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ              

สุราษฎร์ธานีได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 24 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ 
***หมายเหตุ : เอกสารรายงานผลกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริตให้สังคม ฉบับสมบูรณ์  

         ระบุเป็นเอกสาร หมายเลข 04 ในภาคผนวก 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รายงานข้อมูล 
  (นางสาวดารณี เรืองจันทร์) 

                 ต าแหน่ง ครู คศ.1 
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ภาคผนวก 
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เอกสาร 01 รายงานโครงงาน OCOP OSOP 
เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพ 

เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
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เอกสาร 02 รายงานการปฎิบัติงาน  
การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการทักษะชีวิต 
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เอกสาร 03 รายงานผล 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์
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เอกสาร 04 รายงานผลกจิกรรมสื่อสร้างสรรค ์
 สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สงัคม 

 
 


