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๒ 

 

ชื่อผลงาน  “สุจริตได ้ด้วย THAPTAI Model” 
๑. ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 

     ๑.๑ เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจ ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จัดทำผลงาน/
นวัตกรรม 

โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” ตั ้งแต่ปี 2557 ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตให้
ครอบคลุมเห็นผลอย่างจริงจังทั้ง ๕ ประการได้นั้น จำเป็นต้องบริหารจัดการในโรงเรียนทั้งระบบ     
เพื ่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านทับใต้ จึงคิดที ่จะพัฒนานักเร ียน           
ให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต จึงต้องพัฒนาครูและแกนนำให้มีคุณภาพในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม จะไดส้่งผลให้การดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียน
บ้านทับใต้ มีความก้าวหน้า พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะทั้ง ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต คือ 
ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื ่อสัตย์สุจริต อยู ่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ          
จึงกำหนดให้มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้ างแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนทั้ง ๕ ประการด้วยการใช้การขับเคลื่อน“โรงเรียนสุจริต” 
โดยใช้ THAPTAI Model  

 
๑.๒ แนวคิด หลักการสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม สามารถอ้างอิงถึง

แนวคิดหลักการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ ฯลฯที่นำมาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  

(โรงเรียนสุจริต) เป็นโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง                   
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม โดยให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด ความโปร่งใส                          
เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น
อย่างต่อเนื่องแต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีข้ึนซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้
เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทนต่อการทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้นักเรียนมีจิตสำนึกของการมี
คุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต การที่จะ
ทำให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือช่วยกันในการส่งเสริม ในทุกด้าน 
ผู้ปกครอง วัด โรงเรียน ชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือให้เป็นกลไกเกื้อหนุนให้คนไทยเป็นคน
ดีมีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ ดังกล่าว 
 
 



๓ 

 

โรงเรียนบ้านทับใต้ ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล                         
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการสร้างความสุจริตโปร่งใส 
เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเรื่องป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุข เป็นผู้ที ่มีทักษะกระบวนการคิด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และ                          
มีจิตสาธารณะ โดยใช้ “รูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ THAPTAI Model” 

 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 

     ๒.๑ วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑.๑ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย                     
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
          ๒.๑.๒ เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ THAPTAI Model ให้ครู
สามารถนำแนวทางไปพัฒนานักเรียนได ้

๒.๒ เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕ คน นักเรียน ๔๐๔ คน  
เชิงคุณภาพ 
๑.  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใต้ มีทักษะกระบวนการคิด             

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ              
ของโรงเรียนสุจริต 

๒. โรงเรียนบ้านทับใต้มีรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ THAPTAI Model  
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

สุจริตได้ ด้วยTHAPTAI Model  ใช้รูปแบบการบริหารจัดการ ที่มุ ่งสู ่การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม เรื่องการสร้างความสุจริตโปร่งใส บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเรื่องป้องกันการทุจริต  เพื่อให้
นักเรียนที่เป็นผลผลิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ มีเจตคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง และมีอาชีพสุจริต เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
และ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ รวมไปถึงประสบการณ์ในการบริหาร
โรงเรียน ทำให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม     
ของโรงเรียนบ้านทับใต้ โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการดำเนินงาน ทำให้การ
ดำเนินการการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต บรรลุตามเป้าหมาย มีรายละเอียดของการดำเนินการใช้
นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 



๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

๓.๑ ขั้นวางแผน (Plan) 
ศึกษาปัจจัยนำเข้า (Input ) ได้แก่ นโยบายโรงเรียนสุจริตจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ความเข้าใจและนำแนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการสร้างความสุจริต
โปร่งใส เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเรื่องป้องกันการทุจริตตามโครงการโรงเรียนสุจริตโดย
การประชุมเพื่อร่วมวางแผนการพัฒนา สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาด้านคุณธรรม         
ในโรงเรียน ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการสร้างความสุจริตโปร่งใส       
ของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้มีการกำหนด
เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  

๓.๒  ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)  
เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อนำรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียน

สุจริต โดยใช้ THAPTAI Model ไปใช้ดำเนินงาน มีการกำหนดแนววิธีดำเนินการเพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้สามารถใช้นวัตกรรม มีการ
ทำงาน เป็นทีม การนำรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ THAPTAI Model ไปใช้ใน                         
โรงเรียนบ้านทับใต้นั้น เป็นการดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารที ่กำหนดไว้โดยมีกระบวนการ (Process) ในการ
ดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

  



๖ 

 



๗ 

 

T : Thinks ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด (ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน ผ่านกิจกรรมโครงงาน
สุจริต และกิจกรรมบริษัทสร้างการดี) 

พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ เท่าทัน             
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด โดยการจัดกิจกรรมผ่าน
กิจกรรมโครงงานสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนดำเนินการให้ความรู้กับแกนนำในการดำเนิน
กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดขีองแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อเยาวชนไทยหัวใจ STRONG  

กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” มีการแบ่งนักเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ให้ความรู้
นักเรียนเป็นฐานตามตัวชี้วัดโรงเรียนสุจริต โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละฐาน และมีคุณครู
คอยให้การช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา  

 กิจกรรมโครงงานสุจริต กิจกรรมการเรียนเป็นฐาน และฝึกการทำโครงงาน เช่น โครงงานคิด
สร้างสรรค์ พัฒนางาน Design โครงงานพัฒนาการคิด พิชิตงานสกรีน โครงงานเส้นสายลายกระจก     
ถังขยะสร้างสรรค์ รีไซเค้ิลถุงนม สร้างสังคมพอเพียง โต๊ะสวยด้วยมือเรา วางรองเท้าถูกท่ีตามสีและป้าย
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมโครงงานสุจริต ผลจากการอบรมมีสถานการณ์ให้นักเรียนต้องการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  นักเรียนจึงทำโครงงานสุจริต โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 

 
           H : Honest  ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  (ผ่านกิจกรรมเสียงตามสาย ถ่ายทอดสุจริต) 

 เน้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ความคิด 
และพฤติกรรม และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี ประพฤติตรงต่อตนเอง และผู้อื่น ทั้งกาย 
วาจา และใจ สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะไม่เป็น
คนโกง พูดความจริง ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้อื ่น ความคิดที่ดีในการอยู่ค่าย คำพูดดีที่ตั ้งใจจะพูด        
และการทำความดีที่ตั้งใจจะทำ มีความเชื่อว่าซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน โดยเริ่มจากการฝึกให้เด็ก
เคารพกฎกติกาพื้นฐานง่ายๆ เช่น ไม่โกหก เข้าแถวรับอาหาร จ่ายเงิน-ทอนเงินซื้อของสหกรณ์ด้วย
ตนเอง ส่งการบ้านตามเวลา การออมเงินตามสัจจะการออม ไม่นำสิ่งของของผู้อื ่นมาเป็นของตน       
โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะเรียน เป็นต้น เพื่อโตขึ้นจะได้ปฏิบัติตามกฎของสังคมอย่าง            
ไม่มีปัญหา และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป สร้างความตระหนักในคุณธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน ใช้สติปัญญา ในการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรม เสียงตามสาย 
ถ่ายทอดสุจริต สัปดาห์ละครั้ง 

กิจกรรมเสียงตามสาย ถ่ายทอดสุจริต โดยที่นักเรียนแกนนำผ่านสภานักเรียนค้นคว้าหา
เรื่องราวที่สุจริต ซึ่งผ่านการเห็นชอบของครูที่ปรึกษา เล่าให้นักเรียนผ่านเสียงตามสาย เช่น ข่าว นิทาน
อีสป เรื่องราวต่างๆ ฯลฯ ในตอนพักกลางวันหลังจากนักเรียนแปรงฟันหลังอาหารแล้วสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 กิจกรรมการตอบปัญหาเรื่องท่ีฟังจากเสียงตามสายเป็นรายสัปดาห์ 
 



๘ 

 

 A : At  sufficient  ส่งเสริมให้อยู่อย่างพอเพียง (ผ่านกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง) 
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม          

มีความพอเหมาะ พอควร พอเพียง ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งของตนเอง และของส่วนรวม 
อย่างประหย ัด ค ุ ้มค ่า  เก ็บร ักษาเพื ่อใช ้ประโยชน ์ในโอกาสต่อไป  เช ่น ป ิด-เป ิดไฟ พัดลม
เครื่องปรับอากาศหลังการเลิกใช้งานทันที ครูต้องเป็นตัวอย่างในการทิ้งขยะได้ถูกที่ คัดแยกขยะได้ 
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้ เช่นการทำสื่อ ของใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ทำสื่อการเรียน
การสอนจากวัสดุเหลือใช้ ครูใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของผลงานให้คุ้มกับการ
ลงทุน ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด  

กิจกรรมการจัดตลาดนัดพอเพียงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้         
และกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการจัดตลาดนัดให้นักเรียนนำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาวาง
จำหน่าย และเปิดโอกาสให้นักเรียนจ่ายตลาดรวมทั้งผู้ปกครองที่มารับนักเรียนด้วย สินค้าที่วางขาย
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากการเรียนในวิชาเพิ ่มเติม งานอาชีพและเทคโนโลยี และงานเกษตร ชุมนุม                    
ลดเวลาเรียน เช่น ขนมอบ ขนมปัง แกะลายกระจก ป๊อบคอร์น ผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ในครัวเรือน                 
สบู ่น้ำผึ ้ง งานสกรีนเสื้อ ภาชนะ การเกษตรและเลี ้ยงสัตว์ จัดตลาดนัดงานอาชีพเดือนละ 1 ครั้ง 
จำหน่ายแล้ว จัดสรรรายไดใ้ห้นักเรียนส่วนหนึ่งเก็บเป็นเงินสำรอง สำหรับการลงทุนครั้งต่อไป  

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง มีการประชุมชี ้แจง หาแนวทาง และรูปแบบการจัดกิจกรรม  
กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันศุกร ์ในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 กิจกรรมสรุปยอดรายรับ - รายจ่าย เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนและเป็นพื้นฐานงานอาชีพ 
 

P : Public ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ (ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน)   
ส่งเสริมให้นักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน  เข้าร่วมกิจกรรม    

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม มองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึก
อยากเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆ ที่เป็นปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึง
สิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติ ร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่สังคม
ของเรา ทำให้เกิดความรู้สึกที่ปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม นึกถึงพลังของตนว่าสามารถ
ร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระทำเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม จำเป็นอย่างยิ ่งที่จะต้องอาศัยความมีน้ำใจไมตรีการเอื้อเฟ้ือเผื ่อแผ่              
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน การดำรงชีวิตในสังคมที่มีการช่วยเหลือกันถึงแม้ว่า
เรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรา หรือเราไม่ได้เดือดร้อนด้วย แต่ก็เต็มใจที่ จะ
แบ่งปันให้การช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน นั่นคือ การแสดงความมีจิตสาธารณะนั่นเอง 



๙ 

 

คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้กระบวนการคิดผ่านกิจกรรมสภานักเรียน ผู้ที่อาสาเข้ามาทำงาน
สภานักเรียน เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ
ด้วยการเอาใจใส่ดูแลเป็นธุระ และเข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มโดยหลีกเลี่ยง
การใช้หรือกระทำที่ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อของส่วนรวม การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการ
ดูแล การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติของผู ้อื ่น มุ ่งปฏิบัติเพื ่อส่วนรวมในการดูแลรักษา                      
ของส่วนรวม เช่น การทำหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน จราจรหน้าโรงเรียน                                  
ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง ดูแลความสงบเรียบร้อยของนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ดูแลรักษา                         
สาธารณสมบัติของโรงเรียน ตรวจเขตรับผิดชอบ ตรวจความสะอาดห้องเรียน ควบคุมการเข้าแถว              
การเดินแถวรวมไปถึงการรวมกลุ่มจิตอาสาร่วมกับชุมชน 

กิจกรรมสภานักเรียนมีการประชุมชี้แจง กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน กรรมการสภานักเรียน เป็นแกนนำในการทำงานสภานักเรียน โรงเรียนให้ความรู ้กับ
คณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นสภานักเรียนสุจริต โดยสภานักเรียนร่วมกันกำหนดแนวกิจกรรม
เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนการร่วมกันกำหนดข้อปฏิบัติการให้รับรู้ถึงโทษภัยของการ
ทุจริต ความไม่พอเพียง ความเห็นแก่ตัว การขาดระเบียบวินัย ตรวจสอบ กำกับดูแลสอดส่องพฤติกรรม
ของเพื่อนนักเรียน การสร้างเครือข่ายนักเรียนให้เข้มแข็ง ฝึกระเบียบวินัย ให้มีความรับผิดชอบตามวัย 
จึงกำหนดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาสภานักเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างคุณลักษณะของนักเรียน  
โดยใช้สภานักเรียน เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการตรวจเขตรับผิดชอบ กำกับดูแล
นักเรียนระหว่างเดินแถว รับประทานอาหารและทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีการประชุมสภา สรุป                     
การทำงานและปรับวิธีการทำงานในทุกเดือน 
 
  T : To discipline ส่งเสริมความมีวินัย (ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างวินัย สู่หัวใจสุจริต) 

ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ทุกคนปฏิบัติร่วมกัน โดยมีระเบียบวินัยใน
ตนเองการที่คนเราต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น จำเป็นต้องรู้จักปรับตัวเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ทุกคนปฏิบัติ
ร่วมกันโดยต้องมีระเบียบและมีวินัยในตัวเอง มีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ข้อบังคับ กติกา ระเบียบ กฎหมายของครอบครัว โรงเรียน สังคม และยอมรับผลที่เกิดจาก
การปฏิบัติเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก               
ส่งเสริมกิจกรรม หนา้เสาธง ให้เป็นกิจกรรมช่วยเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ คุณธรรม คุณลักษณะ ทักษะ
ชีวิต ให้กับผู้เรียนทุกคน โดยการมอบหมายงานในลักษณะการกระจายอำนาจ ส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักเรียนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผลการดำเนินงาน รับทราบผลของการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงให้มีคุณภาพ อยู่เสมอ กำหนดผู้รับผิดชอบ      
และมอบหมายงานในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเป็นผู้นำ ดำเนินกิจกรรม              
หน้าเสาธง แสดงบทบาทตามที่ได้รับมอบหมาย โดยครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  ก่อให้เกิดแรง



๑๐ 

 

บันดาลใจให้กับนักเรียนอื่น ๆ ให้เกิดความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น รับรู้ถึงข้อบกพร่อง
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

กิจกรรม เสริมสร้างวินัย สู่หัวใจสุจริต เป็นการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ที่ทุกคนปฏิบัติร่วมกัน 
โดยมีกิจกรรมเป็นรายวันดังนี้  

 
กิจกรรมประจำวัน กิจกรรม เสริมสร้างวินัย สู่หัวใจสุจริต สอดคล้องกับคุณลักษณะ 

 
วันจันทร์ – ศุกร์ 

 
 

- เข้าแถว เคารพชาติ 
- สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน 
- ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน 
- รายงานการตรวจเขตของสภานักเรียน 
- กิจกรรมน้องไหว้พ่ี นักเรียนไหว้ครู 

ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ 

วันจันทร์ 
 

- ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยวันละคำ 
- ผู้อำนวยการพบนักเรียน 

มีวินัย 
 

วันอังคาร 
 

- โครงงานสุจริต/โครงงานคุณธรรม 
- ครูเวรประจำวัน 

อยู่อย่างพอเพียง 
 

วันพุธ 
 

- ภาษาอังกฤษวันละคำ/ภาษาอาเซียน 
- ครูเวรประจำวัน 

ทักษะกระบวนการคิด 

วันพฤหัสบดี 
 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพุทธศาสนสุภาษิต 
  ประจำสัปดาห์ 
- ครูเวรประจำวัน 

ซื่อสัตย์สุจริต 
 

วันศุกร์ 

- กิจกรรมสภานักเรียนสุจริตร่วมประเมินผลการ 
  ดำเนินงาน รับทราบผลของการจัดกิจกรรม 
  ประจำสัปดาห์ 
- ครเูวรประจำวัน 
 

ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

 
A : Amenable  ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ (ผ่านกิจกรรมโฮมรูม)  
 ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม ไม่ทำให้ผู้อ่ืนหรือสังคม
เดือดร้อนได้รับความเสียหาย เช่น ช่วยเหลืองานบ้าน ทำเวรอย่างสม่ำเสมอ ทำการบ้านทุกครั้ง        
และทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ เพ่ือให้นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน การเสียสละเวลา การทำงาน
ที่ได้รับมอบหมายได้เต็มตามศักยภาพ ร่วมกันเรียนรู้ และปฏิบัติตนงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่
ต้องมีใครชี้แนะ 
 



๑๑ 

 

   ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะหน้าที่และความรับผิดชอบของนักเรียนในชั่วโมงโฮมรูม 
ข้อ1. ต้องมีเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน และอุปกรณก์ารเรียนต่าง ๆตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
ข้อ2. ต้องออมเงินสัจจะ ทุกวัน 
ข้อ3. ต้องตั้งใจเรียน ทำการบ้าน เชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครู  
ข้อ4. ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ของโรงเรียน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  
       และไม่ม่ัวสุมอบายมุขทั้งปวง 
ข้อ5. ต้องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา อยู่อย่างพอเพียง มีน้ำใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
ข้อ6. ต้องสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาระต่อบุคคลทั่วไปและปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย 
ข้อ7. ต้องทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ของสังคม 
และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   

I : Immunity  ส่งเสริมให้มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี (ผ่านกิจกรรม “สัญญาใจ โตไปไม่โกง”) 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกชนิด 

เพื่อให้นักเรียนภาคภูมิใจเมื่อพูดความจริง และปฏิบัติได้ถูกต้องมีความตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จ
รับผิดชอบในการกระทำของตนเอง ชื่นชมและเผยแพร่ความดีของเพื่อน และนำตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี 
ของเพื่อนไปเป็นส่วนความตั้งใจที่จะทำเพื่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นพลเมือง
ของชาติมีทักษะกระบวนการคิด จำแนกเปรียบเทียบ แยกแยะคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเอง และผู้อ่ืนทั้งทางกาย 
วาจา ใจปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน 
ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมในด้านความซื ่อสัตย์สุจริต         
ความพอเพียง ความรับผิดชอบและความมีวินัย ทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคมปัจจุบัน มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

กิจกรรม “สัญญาใจ โตไปไม่โกง” เป็นกิจกรรมตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านทับใต้  

๓.๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบผลผลิต (Output) 
จากการใช้นวัตกรรม สุจริตได้ด้วย THAPTAI Model โดยยึดวัตถุประสงค์ที่กำหนดผลสำเร็จ

อย่างสมดุล ประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ประเมิน                     
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ผู้บริหารมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายกิจกรรม 
คุณลักษณะ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือในการตรวจสอบ/ประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะกระบวนการคิด  
กิจกรรมค่ายเยาวชน  
“คนดีของแผ่นดิน” 

ผ่านกิจกรรมโครงงานสุจริต และ
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

- ระดับคุณภาพของ  
  กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- จำนวนโครงงาน 
  สุจริตที่ประสบความสำเร็จ 
- ความก้าวหน้าของบริษัทสร้างการดี 
- ความพึงพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมค่ายเยาวชน 
  “ คนดีของแผ่นดิน ” 
- แบบประเมินโครงงาน 
- รายงานการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

ผู้บริหาร, คณะครู, 
นักเรียนแกนนำ 

มีวินัย 
กิจกรรมเสริมสร้างวินัย สู่หัวใจสุจริต 

(กิจกรรมหน้าเสาธง) 
 

- ระดับคุณภาพของกิจกรรมเสริมสร้างวินัย สู่หัวใจสุจริต 
- การเข้าแถวของนักเรียน 
- จำนวนกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
- สมุดบันทึกกิจกรรมประจำวัน 
- ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมเสริมสร้างวินัย สู่หัวใจ 
  สุจริต 
- แบบประเมินกิจกรรมหน้าเสาธง 
- แบบประเมินกิจกรรมประจำวัน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
- ภาพถ่าย 

ผู้บริหาร, คณะครู, 
ครูเวรประจำวัน,
นักเรียนแกนนำ, 

สภานักเรียน 

ซื่อสัตย์สุจริต 
กิจกรรมเสียงตามสาย ถ่ายทอดสุจริต 

- ระดับคุณภาพของกิจกรรมเสียงตามสาย ถ่ายทอดสุจริต 
- จำนวนเรื่องราวของความสุจริต  
- จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการตอบปัญหา 
- ความพึงพอใจของนักเรียน 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมเสียงตามสาย ถ่ายทอด 
  สุจริต 
- สมุดบันทึกเรื่องราวของความสุจริต 
- แบบบันทึกผู้ร่วมกิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

คณะครู, ครูแกนนำ,
นักเรียนแกนนำ 

 



๑๓ 

 

ผู้บริหารมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายกิจกรรม (ต่อ) 
 

คุณลักษณะ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือในการตรวจสอบ/ประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

อยู่อย่างพอเพียง 
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 

- ระดับคุณภาพของกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
- จำนวนนักเรียนที่มีรายได้ระหว่างเรียน 
- จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตลาดนัด 
- ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
- แบบบันทึกนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
- ภาพถ่าย 

คณะครู, ครูแกนนำ
,นักเรียนแกนนำ 

จิตสาธารณะ 
กิจกรรมสภานักเรียน 

- จำนวนนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการในสภานักเรียนที่ร่วม 
  กิจกรรม 
- ความรู้ ความเข้าใจประสบการณ์และทักษะในการส่งเสริม  
  พัฒนา คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

- รายงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียนสุจริต 
- รายงานกิจกรรมจิตสาธารณะ 
- ภาพถ่าย 

ครูแกนนำ, สภา
นักเรียน 

 
 
 
 
 



๑๔ 

 

    ๓ .๔ ขั ้นปร ับปร ุงแก้ไข (Action) เป ็นการสะท้อนผลการดำเน ินงานตามสภาพจริง 
(Reflection)  

จากการใช้นวัตกรรม สุจริตได ้ด้วยTHAPTAI Model มาวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ ข้อเสนอแนะ 
(Feedback)  ว่ามีปัญหา อุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่ ถ้าหาก “ใช่”ก็จะนำปัญหา อุปสรรคที่
พบมาเป็นสิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง  ในขั้นตอน ของการวางแผนเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ
อีกครั้ง ถ้าหาก “ไม่ใช่” แสดงว่านวัตกรรม สุจริตได้ด้วยTHAPTAI Model บรรลุผลตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ สามารถประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความสุจริตโปร่งใสที่ยั่งยืนและส่งผล ในภาพกว้างต่อไป 
 
๔. ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ได้รับ  

การดำเนินการตามรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ THAPTAI Model  
ครอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงคต์่อการพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 
   ๑. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง                     
ม ีจ ิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเร ียนสุจร ิต ค ิดแก้ป ัญหาอย่างมีระบบ                               
มีประสิทธิภาพ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีผลงานที่มีคุณภาพ ไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตนเอง          
มีการออม การใช้จ่ายเงินอย่างมีวินัย สามารถสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้ หารายได้ระหว่างเรียน                        
ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รู้จักการเสียสละ มีจิตอาสา ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีน้ำใจ 
ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มใจ การแต่งกายตามระเบียบทุกวัน เข้าแถวเคารพธงชาติ เดินแถวขึ้นลงบันได
ตามกฎจราจร ยิ้มไหว้ทักทายกัน  

๒. โรงเรียนบ้านทับใต้มีรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ THAPTAI Model  
ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๓. จากการดำเนินการดังกล่าว  ส่งผลให้มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ซึ่งเป็น
แบบอย่างได ้ ดังนี้ 
     ๓.๑ Best Practices ด้านทักษะกระบวนการคิด 
  - คิดสร้างสรรค์  พัฒนางาน Design 
  - พัฒนาการคิด  พิชิตงานสกรีน 
  - เรื่อง กล้วย....กล้วย 
  - สุจริตคิดสร้างสรรค์งานกระจก 
     ๓.๒ Best Practices ด้านวินัย 
  - เสริมสร้างวินัย  สู่หัวใจสุจริต 
  - แอโรบิคฝึกวินัย สร้างหัวใจสุจริต 
 
 



๑๕ 

 

   ๓.๓ Best Practices ด้านซื่อสัตย์สุจริต 
  - ซื่อสัตย์สุจริต  ดำเนินชีวิตอย่างมีสัจจะ 
  - หนังสั้น  สรรค์สร้างสุจริต 
     ๓.๔ Best Practices ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
  - ภาพยนตร์สั้นโดย ThAPTAI สังคมพอเพียง 
  - ปลูกกล้วยเพียงพอ  สานต่อสุจริต 
     ๓.๕ Best Practices ด้านจิตสาธารณะ 
  - คนละไม้คนละมือ จิตอาสา พาสะอาด 
  - สภานักเรียนเข้มแข็งสร้างแหล่งเรียนรู้สู่หัวใจสุจริต 
 

๔. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี 
            ๕. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง                 
ร่วมประชุมวางแผน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม ร่วมประเมินผล ควบคุมดูแลพฤติกรรม
นักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 

๕. ปจจัยความสําเร็จ  
๑. การมีส่วนร่วม ผู้บริหาร มีเป้าหมายในการดำเนินงานชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา นำพาการ

ปฏิบัติ และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องแบบกัลยาณมิตร เป็นระยะๆ เพื่อสรุปและปรับปรุงแก้ไขตาม
กระบวนการ เป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. ความเอาใจใส่ของคณะครู ความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน  การช่วยเหลือกัน          
การทำงานอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ที่กำหนดตามรูปแบบ
การขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ THAPTAI Model เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     ๓. นักเรียนให้ความร่วมมือ รว่มทำกิจกรรมของโรงเรียน และมีจิตสำนึก เสียสละ เต็มใจ 
ร่วมกิจกรรมเพื ่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โรงเรียนสุจริต) อย่างจริงจังต่อเนื่อง  
 ๔.  กรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน                   
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
ด้านการสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ แรงงาน ภูมิปัญญา การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด 
สวยงาม มีบรรยากาศเอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  
 ๕.  ผู ้ปกครอง/ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื ่อน
โรงเรียนสุจริตให้ประสบความสำเร็จ ให้ความร่วมมือในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ติดตัว
นักเรียน เช่นการมาโรงเรียนให้ทัน มีความตั้งใจในเรื่องการเรียน ส่งเสริมการทำโครงงาน การหารายได้
ระหว่างเรียน ความมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา ทำการบ้านและการตรงต่อเวลา  



๑๖ 

 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 
๖.๑ มีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่ชัดเจนใน  รูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้

นวัตกรรม สุจริตได้ ด้วยTHAPTAI Model เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ประสบความสำเร็จได้โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
          ๖.๒ ครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา 
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 
          ๖.๓ การฝึกนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักวางแผนการทำงานและคิดแก้ปัญหาเอง จะเป็น
การปลูกฝังจากจิตใต้สำนึกที่ดีที่สุด 

๖.๔ แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน การได้เห็นแบบอย่างที่ดี สร้างองค์ความรู้ได้ดีที่สุด  
๖.๕ การนิเทศติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน อย่างต่อเนื ่องและเป็นกัลยาณมิตรเพื ่อให้การ

ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 

๗. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ 
การเผยแพร่ 
การเผยแพร่นวัตกรรม สุจริตได้ ด้วยTHAPTAI Model ได้จัดทำ แผ่นพับ จดหมายข่าว  

เสียงตามสาย เพจโรงเรียนบ้านทับใต้  จดหมายข่าว Facebook,   และ Website ของโรงเรียน  
การไดรับการยอมรับ 
- ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจัดนิทรรศการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีโรงเรียนอื่นๆ มาศึกษาดูงาน 
รางวัลที่ได้รับ 
- โรงเรียนได้รับรางวัล MOE AWARD สาขาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐  
- โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ประจำปี ๒๕๖๑ 
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขนาดกลางการคัดเลือกวิธ ีปฏิบัติที ่ดี Best Practice 

กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานสร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ  
- ผู้บริหารได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ประเภทผู้บริหารระดับเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ เนื่องในงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมบริษัท
สร้างการดีและ Best Practice โรงเรียนสุจริต ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ 

- ผู้บริหารได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม การประกวดแข่งขันนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
บริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑  

- ผู้บริหารได้รับรางวัล “คนดี ศรีประจวบ” จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ปี ๒๕๖๐ 



๑๗ 

 

 - ผู้บริหารได้รับรางวัล ช่อสะอาด จากสำนักงาน ปปช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
          - ผู้บริหารได้รับรางวัล  ครดีูไม่มีอบายมุข   

- ครูได้รับรางวัล เข็มช่อสะอาด จากสำนักงาน ปปช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- ครูได้รับรางวัลครุชน  คนคุณธรรม  ระดับเหรียญทอง  จำนวน  ๘  คน 
- ครูได้รับรางวัล ครูดไีม่มีอบายมุข  จำนวน  ๙  คน 

 - นักเรียนได้รับรางวัล เข็มช่อสะอาด จากสำนักงาน ปปช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- นักเรียนได้ร ับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาค                           

ประเภทภาพยนตร์สั้น  คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต  “ค่าของคน”  
 - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  โครงงานคิดสร้างสรรค์พัฒนางาน  Design  โครงงาน
สร้างสรรค์ลวดลายกระจก  
 
๘. เงื่อนไขความสำเร็จ 
   การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันทั้งหน่วยงานและมี
แนวทางไปในทิศทางเดียวกัน 
 ควรมีการขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน โดยมีการประเมินผลร่วมกัน 
 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการพัฒนากับนวัตกรรมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เหมาะสมต่อไป 

   แนวทางการนำไปใช้ 
 ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนควร

สนับสนุน ทั้งงบประมาณดำเนินงานจัดทำและรางวัล เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องมีการประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 

 

๙.  Best Practice สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
  

คุณลักษณะ กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 

๑ ทักษะ
กระบวนการคิด 

- กิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” 
- กิจกรรมโครงงานสุจริต 
- กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมค่ายเยาวชน “ คนดีของแผ่นดิน ” 
- แบบประเมินโครงงาน 
- รายงานการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

๒ ความมีวินัย 

กิจกรรมเสริมสร้างวินัย 
สู่หัวใจสุจริต  

(กิจกรรมหน้าเสาธง) 
 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมเสริมสร้างวินัย สู่หัวใจสุจริต 
- แบบประเมินกิจกรรมหน้าเสาธง 
- แบบประเมินกิจกรรมประจำวัน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
- ภาพถ่าย 

๓ ความซื่อสัตย์สุจริต 
กิจกรรมเสียงตามสาย 

ถ่ายทอดสุจริต 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมเสียงตามสาย ถ่ายทอดสุจริต 
- สมุดบันทึกเรื่องราวของความสุจริต 
- แบบบันทึกผู้ร่วมกิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

๔ อยู่อย่างพอเพียง 
กิจกรรมตลาดนัด

พอเพียง 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
- แบบบันทึกนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
- ภาพถ่าย 

๕ จิตสาธารณะ กิจกรรมสภานักเรียน 
- รายงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียนสุจริต 
- รายงานกิจกรรมจิตสาธารณะ 
- ภาพถ่าย 

 

 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

  ๑๐. กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 
ปฏิญญา กิจกรรมที่สอดคล้อง วิธีการ 

๑ การปลูกฝัง 
 

สภานักเรียน 
- การให้ความรู้ การเลือกตั้งแนวทางในการปฏิบัติตนที่ 
  สนองต่อการพัฒนาคุณลักษณะคุณลักษณะ ๕ ประการ 
  ของโรงเรียนสุจริต 

กิจกรรมเสริมสร้างวินัย 
สู่หัวใจสุจริต  

(กิจกรรมหน้าเสาธง) 
 

- กำหนดผู้รับผิดชอบ 
- ร่วมกันกำหนดกิจกรรมหน้าเสาธง 
- ปฏิบัติกิจกรรมทุกวันทำการ 
- ติดตาม/สรุปผล 

๒ การป้องกัน 

- กิจกรรมโครงงานสุจริต 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมเสียงตามสายเล่าเรื่อง 
  สุจริต 

- ร่วมกันอบรม/ให้ความรู้ 
- รับรู้โทษภัยของการทุจริต 
- ปฏิบัติตนตามโครงงาน 
- ติดตาม/สรุปผล ค้นคว้า หากรณีตัวอย่าง นิทาน 
  อีสป  เรื่องราวต่าง ๆ ที่สุจริต 
- ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของความสุจริต 
- ติดตาม/สรุปผล 
 

๓ การสร้างเครือข่าย 
 

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 

- การประชุม ปรึกษาหารือ 
- แจ้งวัตถุประสงค์ ให้ความรู้ 
- กำหนดวัน/สถานที ่
- ร่วมทำกิจกรรมซื้อขายในตลาดนัด 
- สรุปรายรับ-รายจ่าย 
- สร้างรายได้ระหว่างเรียน 

กิจกรรมสภานักเรียน 

- การประชุมชี้แจง 
- การคัดเลือกแกนนำ เข้าร่วมกิจกรรมสุจริต 
- ถ่ายทอดประสบการณ์สู่โรงเรียนอ่ืน ๆ  
- สรุป/นำเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

๑๑. ภาคผนวก 
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium การถอดบทเรียน Best Practices และบริษัทสร้างการดี

ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

           
           
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

คุณลักษณะมีทักษะกระบวนการคิด 
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         กจิกรรมโครงงานสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 

 

คุณลักษณะมีวินัย 
                             กิจกรรมเสริมสร้างวินัย สู่หัวใจสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 

 

 
 

คุณลักษณะมีความซื่อสัตย์สุจริต 
กิจกรรมเสียงตามสาย ถ่ายทอดสุจริต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่อย่างพอเพียง 
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

อยู่อย่างพอเพียง 
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
คุณลักษณะมีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมสภานักเรียนและจิตอาสา  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

Best Practices ด้านทักษะกระบวนการคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best Practices ด้านวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

Best Practices ด้านซื่อสัตย์สุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Best Practices ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗ 

 

Best Practices ด้านจิตสาธารณะ 
Best Practices ด้านมีวนิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Best Practices ด้านผู้บริหาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

รางวัลที่ได้รับ (โรงเรียน) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลที่ได้รับ (ผู้บริหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

รางวัลที่ได้รับ (ครู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลที่ได้รับ (นักเรียน) 
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

     


