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คำนำ 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) โรงเรียนชลธารวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินการภายใต้                    
โครงการเสริมสร ้างคุณธรรม จร ิยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)                      
ในกรอบแผนงานบูรณาการต ่อต ้านการท ุจร ิตและประพฤติม ิชอบ ม ุ ่ งตอบสนองนโยบายร ัฐบาล                      
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม่บท
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)    

รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) โรงเรียนชลธารวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ                   
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต ดังนี้   

1. รายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
2) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 

(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
3) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี (บริษัทสร้างการดี ๔.๐) 
4) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
5) กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (ส่ือป้องกันการทุจริต) 

ขอขอบคุณผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โรงเรียนชลธารวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จ    

 

 

โรงเรียนชลธารวิทยา 
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สารบัญ 

หน้า  

คำนำ                 ก  
สารบัญ                ข   
รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา     1 
(โรงเรียนสุจริต) 
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน    7 
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจรติ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี       9 
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสจุริต กิจกรรม การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)     11 
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสจุริต กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สจุริตให้สังคม  13 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

…………………………………………………………………………………………………  
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  
แผนงาน  บูรณาการการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม 

       จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  และด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา  
       ระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการตอต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สนองนโยบาย สพฐ.    ท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ (ตัวช้ีวัดท่ี 2)  
ผู้รับผิดชอบ        โรงเรียนชลธารวิทยา 

       ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื ่อน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาธิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โดยได้บรรจุอยู่ในจุดเน้น
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึก
ของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวัง  แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว  รักความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด  ได้ดำเนินงานตาม
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  ในด้านการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  การปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน  และได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนโดยปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
ประกอบด้วยทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ   

ดังนั้น  เพื่อให้การป้องกันและปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  เริ่มจากครอบครัว  โรงเรียน  โดยผู้บริหารและครู  ต้องปลูกฝังค่านิยมในเรื่อง                
ความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กทราบในทุกรูปแบบของกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น   ชุมชนเข็มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดี     
แก่นักเรียน โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงาน
ท่ีเป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูก จิตสำนึกให้กับนักเรียน และเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว  ก็จะได้นำผลท่ี
ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ  “โรงเรียนสุจริต”  ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และเพื่อเป็น แกนนำน
การขับเคล่ือนในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1   เพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    5    ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ด้านทักษะการคิด 
การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ให้เกิดกับนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา  

2.2   เพื่อให้ตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  
2.3   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการทุจริต
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3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ   

1. นักเรียนร้อยละ  90  ประพฤติ  ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการ  
ได้แก่  ด้านทักษะการคิด  การมีวินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะให้เกิดกับนักเรียน
โรงเรียนชลธารวิทยา 

2. น ัก เร ียนร ้อยละ 90 ม ีความตระหน ักถ ึ ง โทษภ ัยของการขาดค ุณล ั กษณะ                                         
ท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ     

3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการทุจริต   
3.2 ด้านคุณภาพ    

1. น ักเร ียนประพฤติปฏ ิบ ัต ิตนตามคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค ์  5 ประการ ได ้แก่                                 
ด้านทักษะการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ      

2. นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ     
3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมคิดป้องกันการทุจริต 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
วางแผนรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นระบบตามทฤษฎีวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle)                   

ซึ ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ไม่ซับซ้อน                      
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับกระบวนการทำงานได้ 

ขัน้ท่ี 1 การวางแผน (P)  
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการทำงาน      

ขั้นที่ 2 ดำเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ (D) 
- ดำเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ 
ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ 

ขัน้ท่ี 3 ประเมินผล (C) 
- นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมท่ีกำหนด 

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงการดำเนินการ (A) 
- นำข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ

ดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป 
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การดําเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) 

ลำดับท่ี กิจกรรม การดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

และสร้างการมีส่วนร่วม

ในการต่อต้านการทุจริต

ในสถานศึกษา  

(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 

- ครูเข้ารับการประชุมเพื่อ
ขับเคล่ือนโครงการ 
- คัดเลือกและแต่งต้ังนักเรียน
สภานักเรียนเป็น ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย มีวาระ 1 ปีการศึกษา  
- กำหนดหน้าท่ี มาตรการและ
แนวทางการดำเนินการส่งเสริม
ป้องกันและพัฒนาตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทำ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มท่ีเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ ตาม
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต   
- ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เป็นผู้นำใน
การสร้างเครือข่ายตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
และประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน – ชุมชน  
- สร้างแบบประเมินเพื่อวัดและ
ประเมินการจัดกิจกรรม 
- จัดทำรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม 

ธ.ค. 2562 – 

มี.ค. 2563 

ฝ่ายกิจการ

นักเรียนโรงเรียน

ชลธารวิทยา 

2. กิจกรรมสนับสนุน

ส่งเสริมการดำเนินงาน

บริษัทสร้างการดี(บริษัท

สร้างการดี ๔.๐) 

- ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีและแต่งต้ัง
บุคลากรรับผิดชอบการดำเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
- ประชุมคณะการทำงาน วางแผน 
เตรียมการขออนุมัติโครงการและ
มอบหมายการดำเนินงานแก่
คณะทำงาน  
- รับสมัครนักเรียนท่ีมีความสนใจใน
การดำเนินงานและแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีการ
ดีโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครู
เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทสร้างการดี 

ธ.ค. 2562 – 

มี.ค. 2563 

กลุ่มสาระการ

เรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม ร่วมกับ

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงาน

อาชีพ 
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ลำดับท่ี กิจกรรม การดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  - อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดหาพื้นท่ี
สำหรับทำกิจกรรม  
- ดำเนินกิจกรรมการผลิตสินค้า
จากบริษัทสร้างการดี สู่วิถี
พอเพียง  
ประเภทสินค้าการเกษตร ได้แก่     
การเพาะเห็ด , การปลูกพืชผัก
สวนครัว และผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
- สร้างแบบประเมินเพื่อวัดและ
ประเมินการจัดกิจกรรม 
- จัดทำรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม 

  

3. กิจกรรมสร้างสำนึก

พลเมือง (Project 

Citizen) 

- ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรม
สร้างสำนึกพลเมือง(Project 
Citizen)และแต่งต้ังบุคลากร
รับผิดชอบการดำเนินกจิกรรม 
- โรงเรียนจัดทำแผนประชาสัมพนัธ์
และให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการ
สร้างสํานึกพลเมือง 
- อบรมครู นักเรียนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
สร้างสำนึกพลเมือง (Project 
Citizen) โดยใช้คู่มือแนวทางการ
ดำเนินการ 
อบรมสร้างสำนกึพลเมือง 
- ครูดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้าง
สำนึกพลเมือง (Project Citizen)  
“จิตอาสา” และนำกระบวนการไป
ดำเนินการสอนนักเรียนให้ปฏิบัติ
จริง 
- วัดและประเมินผลนักเรียน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

สร้างสำนึกพลเมือง 

ธ.ค. 2562 – 

มี.ค. 2563 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม ร่วมกับ 

ฝ่ายกิจการ

นักเรียนโรงเรียน

ชลธารวิทยา 
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ลำดับท่ี กิจกรรม การดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ 

สร้างค่านิยมซื่อสัตย์

สุจริตให้สังคม (ส่ือ

ป้องกันการทุจริต) 

นักเรียนจัดทำส่ือสร้างสรรค์  
สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม  
(ส่ือป้องกันการทุจริต) ในรูปแบบ 
VDO 

ธ.ค. 2562 – 

มี.ค. 2563 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 

1. สร้างความตระหนัก       

1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู  นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ      

2) คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ      

-  

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุจริต      

1) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน 

การทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 

2) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี 

(บริษัทสร้างการดี ๔.๐) 

3) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

4) กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  

(ส่ือป้องกันการทุจริต) 

2,000 

 

 

3. ตรวจสอบคุณธรรม     

1) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โครงการในโรงเรียน 

-  

รวมทั้งสิ้น 2,000  
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6. ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80    

- เชิงคุณภาพ       
ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน มีจิตสำนึกความเป็นไทย มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  

ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 80   
 ผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา  
(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)  

- เครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการ ต่อต้านการทุจริต 
- เครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดได้เป็นอย่างดี  
  มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
- เครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีการประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ  
- เครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย  
- มีการประชุมวาง แผนการทำงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างมีส่วนร่วม 

 2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี ๔.๐) 
  - นักเรียนร้อยละ 95 มีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี สู ่ว ิถีพอเพียง                       
และคำนึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดยแบ่งปันผลกำไรในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ 
 3. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
  - ครูร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองและจัดกิจกรรม
สร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นพลเมืองและเกิดจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย 
- นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยการฝึกคิดนโยบายที่ใช้ในการ

แก้ไขปัญหาสาธารณะ 
4.  กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (ส่ือป้องกันการทุจริต) 
  - นักเรียนสามารถวิเคราะห์การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม และพัฒนาการ

เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนชลธารวิทยา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด ชุมพร 
คำชี้แจง ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน                  
ตามประเด็นท่ีกำหนด 
กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

1) โรงเรียนแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย จำนวน 5 คน 
2) โรงเรียนแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จำนวน 5 คน 
3) โรงเรียนมีแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน                    

โดยดำเนินการ ดังนี้  
๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน      
๓.๒ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  

๓.๓ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน  

๓.๔ ประเมินผลการดำเนินงาน  

๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน  

๓.๖ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 
4) ป.ป.ช. สพฐ. น้อย มีหน้าท่ีอะไรบ้าง 

๑) กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต  

๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต   

๔) เป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ต่อโรงเรียนและชุมชน  

๕) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

๖) สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๗) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

๘) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน  

๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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5) ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน มีหน้าท่ีอะไรบ้าง 

๑) กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต  

๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๓) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต  

๔) สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๕) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชน  

๖) สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต  

๗) ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๘) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  

๙) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6) ผลท่ีเกิดจากการดำเนินงานของ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย มีอะไรบ้าง 

 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินงาน และส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันและพัฒนา
ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เป็นผู้นำใน
การสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตต่อ
โรงเรียนและชุมชน ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

7) ผลท่ีเกิดจากการดำเนินงาน ของ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน มีอะไรบ้าง 
กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต 

 

ลงช่ือ                                      ผู้รายงานข้อมูล 

                  (นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 

                                                 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชลธารวิทยา 
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แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนชลธารวิทยา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด ชุมพร 

คำชี้แจง ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน                  

ตามประเด็นท่ีกำหนด 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

1) ช่ือผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน สวนครัวพอเพียง 

2) ประเภทของผลิตภัณฑ์  

 อาหาร    น้ำยาเอนกประสงค์    สินค้าแปรรูป  

 สินค้าการเกษตร   น้ำด่ืม / น้ำด่ืมสมุนไพร   การให้บริการ  

 ส่ิงประดิษฐ์    อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................. 

3) การดำเนินงานบริษัทสร้างการดี โรงเรียนดำเนินการ ดังนี ้
โรงเรียนดำเนินการตามกระบวนการ PDCA ดังนี้  

๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  
๓.๒ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
๓.๓ เปิดรับสมัครผู้ถือหุ้นของบริษัท  
๓.๔ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท  
๓.๕ วางแผนในการผลิตสินค้า  
๓.๖ ผลิตสินค้า และจัดจำหน่ายในงานต่างๆ 
๓.๗ จัดเก็บเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน  
๓.๘ นำรายได้จัดออกเป็นส่วนๆ ตามท่ีได้วางแผนไว้  
๓.๙ ประเมินผลการดำเนินงาน  
๓.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

4) การดำเนินงานสอดคล้องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 

 ทักษะกระบวนการคิด ระบุกิจกรรม / พฤติกรรม กระบวนการในการผลิตสินค้าและจัดจำหน่าย 
 มีวินัย ระบุกิจกรรม / พฤติกรรม ความมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
 ซื่อสัตย์สุจริต ระบุกิจกรรม / พฤติกรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการจัดจำหน่ายสินค้า 
 อยู่อย่างพอเพียง ระบุกิจกรรม /พฤติกรรม กระบวนการในการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จิตสาธารณะ ระบุกิจกรรม / พฤติกรรม การแบ่งปันรายได้เพื่อตอบแทนให้กับสังคม 
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5) การแบ่งปันผลกำไร โรงเรียนดำเนินการอย่างไร 

 จ่ายโบนัสกรรมการ ร้อยละ 5 

 จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 20 

 สะสมเงินทุนสำรอง ร้อยละ 20 

 จ่ายปันผล ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 5 

 ค่าดำเนินการ ร้อยละ 50 

6) แนวทางการพัฒนาต่อยอดให้ยั่งยืน 

นำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินงาน มาปรับปรุงแก้ไข และผลิตสินค้าให้หลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น และรับสมัครสมาชิกผู้ถือหุ้นให้มากขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนในการผลิตสินค้า 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                             ผู้รายงานข้อมูล 

                  (นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 

                                                 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชลธารวิทยา 
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แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนชลธารวิทยา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด ชุมพร 

คำชี้แจง ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน                  

ตามประเด็นท่ีกำหนด 

กิจกรรม การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

1) โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)      

จำนวน 10 คน 

2) ช่ือกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

พลเมืองดี ท้ิงขยะเป็นท่ี มีจิตอาสา 

3) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

 รณรงค์ให้ชุมชนรอบๆโรงเรียนท้ิงขยะให้เป็นที่ 

4) ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

4.1) ขั้นตอนท่ี 1 การระบุปัญหาในชุมชน พบว่า ในชุมชนมีปัญหา ดังนี้ 

๔.๑.๑ ปัญหามลภาวะทางอากาศ  

๔.๑.๒ ปัญหาขยะ  

๔.๑.๓ ปัญหาน้ำเน่าเสีย  

๔.๑.๔ ปัญหาวัยรุ่นก่อกวนในยามค่ำคืน 

4.2) ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกปัญหาในชุมชน ปัญหาท่ีเลือก คือปัญหาขยะ 

4.3) ขั้นตอนท่ี 3 การรวบรวมข้อมูล ดำเนินการ ดังนี ้

๔.๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

๔.๓.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

๔.๓.๓ ออกสำรวจบริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียน เกีย่วกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  

๔.๓.๔ รวบรวมปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  

๔.๓.๕ สรุปเลือกปัญหาท่ีต้องการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)  
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๔.๓.๖ นำปัญหาดังกล่าวมาทำกิจกรรมในค่ายต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อสร้างสร้างสำนึก

พลเมือง (Project Citizen) 

4.4) ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาแฟ้มผลงานของนักเรียน ดำเนินการ ดังนี ้

คณะกรรมการในดำเนินกิจกรรม ตรวจสอบแฟ้มผลงานของนักเรียนให้ข้อเสนอแนะ                    

และให้นักเรียน ปรับปรุงแก้ไข 

4.5) ขั้นตอนท่ี 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน ดำเนินการ ดังนี ้

หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข ให้นักเรียนนำมาส่งให้กับคุณครูประจำชั้นและรวบรวมส่ง

คณะกรรมการ ดำเนินงาน 

4.6) ขั้นตอนท่ี 6 ผลสะท้อนจากประสบการณ์การเรียนรู้ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

การสร้างสำนึกพลเมืองดำเนินการ ได้แก่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง 

ดำเนินการ ได้แก่ 1.เรียนรู้ประชาธิปไตยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านโครงการสร้างสำนึกพลเมือง  

2.มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

3.เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม  

4.ครูเป็นที ่ปรึกษาและอำนวยความสะดวก ส่งเสริม และกระตุ ้นให้ตระหนักในความ

รับผิดชอบ เกิด คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่

อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ  

5.บทบาทของนักเรียน ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

5) โรงเรียนมีการประกวด/แลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

ระดับใดบ้าง 

 โรงเรียน   สพท.   จังหวัด 

 ภาค   สพฐ.  อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................... 

  

 

ลงช่ือ                                             ผู้รายงานข้อมูล 

                  (นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 

                                                 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชลธารวิทยา 
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แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนชลธารวิทยา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัด ชุมพร 

คำชี้แจง ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน                  

ตามประเด็นท่ีกำหนด 

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริตให้สังคม 

1) โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  

จำนวน 12 คน 

2)  ช่ือกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม 

ไม่ดีไม่ทำ ฉันไม่ได้ฟ้อง 

3) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างส่ือสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยจะ

เน้นให้ "คน" เป็นแกนกลางในการพัฒนา ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี

แก้ใขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

โดยมีการกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี สมบูรณ์ทางต้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ แลสติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) โดยยืดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) การจัดการศึกษาโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจของผู้เรียนและความถนัดต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ

และการเผชิญสถานการณ์ (มาตรา 24) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระในกระบวนการเรียนรู้ท่ีครูและสถานศึกษาจะต้อง

นำไปสู่การปฏิบัติ โดยปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมท่ีเน้นการท่องจำ ทำตาม โดยมีครูเป็นศูนย์กลาง 

มาเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น และเกิด

การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดย

จะต้องเป็นการศึกษาเพื่อทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทำให้สามารถแก้ปัญหา              
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มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง และปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

โดยการสร้างผลงานส่ือวิดีทัศน์ “ไม่ดีไม่ทำ ฉันไม่ได้ฟ้อง” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5                        

เป็นสื่อวีดีโอที ่เกิดจากการเรียนการสอนในรายวิชา ต้านทุจริตศึกษา (ส32224) โรงเรียนชลธารว ิทยา                     

เป็นไปเพื่อต้องการให้นักเรียนประมวลความรู้การแยกแยะระหว่างพฤติกรรมท่ีสุจริตกับพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด

การทุจริตในระดับห้องเรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีความ

รับผิดชอบในการทำงานที่มอบหมายของนักเรียน จึงเป็นเหตุผลและแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อวิดีทัศน์                                          

“ไม่ดีไม่ทำ ฉันไม่ได้ฟ้อง” 

4) ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์  

ภายในคาบเร ียนรายว ิชา ต้านทุจร ิตศึกษา (ส32224) คร ูต ั ้งห ัวข้อในการผลิตสื ่อว ิด ีท ัศน์                   

การแยกแยะระหว่างพฤติกรรมที่สุจริตกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริตในระดับห้องเรียน โดยนักเรียนทุก

คนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องมีบทบาทในการผลิตสื่อวีดีโอ โดยดำเนินการผ่านกระบวนการ "DNTA" 

เป็นกระบวนการสร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม 

D-DATA รวบรวมความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สุจริตกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการ

ทุจริต โดยผ่านสะท้อนการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักเรียนเพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับ เป็นการสร้างความ

เข้าใจกันระหว่างครูกับนักเรียน  

N-Needs ความต้องการท่ีเด็ก ผู้ปกครอง และครูอยากให้เด็กมีพฤติกรรมบ่งขี้เชิงบวก  

T-Teamwork การทำงานร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ระหว่างครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน 

และครูกับนักเรียน 

A-Assessment การประเมินด้วยหลากหลายวิธี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักความเมตตา                      

ปราศจาก่อคติ เพื่อเป็นการสร้างกลไกการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม ห้องเรียนคุณธรรม 

ขั้นตอนก่อนการผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Pre – production) 

1.1 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบรายการ 

นักเรียนมีการกำหนดเป้าหมายหลัก(target group) เพื ่อให้สามารถเลือกใช้สื ่อได้ตรงตามท่ี

กลุ่มเป้าหมายเปิดรับ (รุ่นน้องภายในโรงเรียน) กำหนดเนื้อหา และรูปแบบได้ตรงตามที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ     

ซึ่งจะทำให้การผลิตส่ือประสบความสำเร็จ 

  1.2 การเขียนบท 

  1.3 การวางแผนการถ่ายทำ 
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ภายหลังจากการได้บทในการแสดง ก็จะมาต่อเรื่องการวางแผนการถ่ายทำเป็นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ฉาก สถานที่ การกำหนดและประสานงานบุคลากรในทีมการผลิต เช่น นักแสดง ตากล้อง นอกเหนือจากการ

วางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การประสานงานแล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็นการซักซ้อมบทของนักแสดง การทดลอง

การถ่ายทำในบางฉากโดยใช้ตัวแสดงแทนการซ้อมคิวหรือการถ่ายทำส่วนท่ีจะนำไปใช้ขณะถ่ายทำจริง 

ขั้นการผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Prodution) 

ขั้นการผลิตเป็นขั้นตอนการถ่ายทำจริง ซึ่งได้แก่ การแสดง การกำกับภาพ การบันทึกภาพและเสียง 

ตามสถานท่ีท่ีเขียนขึ้นในบท เป็นต้น 

ขัน้หลังการผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Post – production) 

ขั้นหลังการผลิตเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตัดต่อภาพและ

เสียง การลงเสียงบรรยายเพิ่มเติม การใส่เทคนิคด้านภาพ (special effect) เทคนิคพิเศษด้านเสียง (sound 

effect) รวมทั้งการเผยแพร่สู ่มวลชน (distribution) และการประเมินผล (evaluation) ที่เกิดขึ้นจากการ

เผยแพร่ส่ือวีดีทัศน์ 

5) โรงเรียนมีการประกวด/แลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ 

ระดับใดบ้าง 

โรงเรียน   สพท.   จังหวัด 

 ภาค   สพฐ.   อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................... 

 

 

ลงช่ือ                                             ผู้รายงานข้อมูล 

                  (นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 

                                                 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชลธารวิทยา 

 

 

 

 

 



16 

 

 


