กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และ กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม)
ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
_________________________
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน (สพฐ.) โดยส ำนั ก พั ฒ นำนวั ต กรรม
กำรจั ดกำรศึ ก ษำ (สนก.) ร่ ว มกับ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุจ ริต แห่ ง ชำติ
(สำนักงำน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำร
โรงเรียนสุจริต) เพื่อพัฒนำนักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และจิตสำธำรณะ โดยดำเนินกำรตำมแนวทำงของปฏิญญำโรงเรียนสุจริต
ทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย
ได้แก่ กิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต กิจกรรมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด สพฐ. (ITA Online) และกำรขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในกำรนี้ สพฐ. มี ก ำหนดจั ด กิ จกรรมกำรแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และ
กำรประกวดแข่งขันกิ จกรรมกำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล
ในสถำนศึ กษำ (โครงกำรโรงเรี ยนสุ จริ ต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่ องในวั นต่ อต้ ำนคอร์รั ปชั นสำกล
(9 ธันวำคม) ระหว่ำงวันที่ 7 – 10 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมเอวำน่ำ กรุงเทพมหำนคร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน นิทรรศการ และ
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม)
กิจ กรรมกำรแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ กำรนำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่ ง ขัน กิ จ กรรม
กำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)
ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (9 ธันวำคม) มีรำยละเอียดกิจกรรมดังนี้
1.1 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่ ง ขั น จ ำนวน
5 กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
ภูมิภำค ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 4 คน ครู จำนวน 1 คน
โดยคัดเลือกจำกโรงเรียนสุจริตตัวแทนของแต่ละภูมิภำค จำนวน 27 โรงเรียน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษำ
จำนวน 15 โรงเรียน และ ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 12 โรงเรียน
2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สาหรับครู โดยคัดเลือกจำกตัวแทนครู
โรงเรียนสุจริตของแต่ละภูมิภำค จำนวน 15 คน
/3) กิจกรรม....

-23) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สาหรับผู้บริหาร โดยคัดเลือกจำกตัวแทน
ผู้บริหำรโรงเรียนสุจริตของแต่ละภูมิภำค จำนวน 16 คน
4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต หรือ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาสุ จริต โดยคัดเลื อกจำกตัว แทนผู้ รับผิ ดชอบโครงกำร
ของแต่ละภูมิภำค จำนวน 15 คน
5) กิจกรรมนาเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)
โดยคัดเลือกจำกตัวแทนครู / ผู้บริหำรโรงเรียนสุจริตของแต่ละภูมิภำค จำนวน 15 คน
1.2 การจัดนิทรรศการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่
นิ ทรรศกำรแสดงผลกำรดำเนินงำน กิจกรรมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุ จ ริ ต
และภำพควำมสำเร็จของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) คั ด เลื อ กจำก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สูงสุดอันดับ 1
ของประเทศ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ได้คะแนน 99.59 อยู่ในระดับ AA
1.3 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม)
รั บ ชมกำรถ่ำยทอดสดผ่ ำ น Facebook Live กิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชัน สำกล
จำกสำนักงำน ป.ป.ช. ส่วนกลำง จัดโดย ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำล สำนักงำน ป.ป.ช. สำนักงำน ป.ป.ท.
องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) และภำคีเครือข่ำย ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 10.30 น.
2. สิ่งที่โรงเรียน/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องเตรียมการในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต้องจัดแสดงนิทรรศกำรผลงำนทุกกิจกรรม และเตรียมกำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรประกวด แข่งขัน ดังนี้
2.1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี
จำนวน 6 เล่ม
พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD
จำนวน 1 แผ่น
2) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสร้ำงกำรดีสำหรับจัดแสดง และ/หรือจำหน่ำย
3) ปลั๊กพ่วง
ไม่ระบุ
4) เวลำในกำรนำเสนอ (นำเสนอปำกเปล่ำที่นิทรรศกำรโรงเรียน)
5 - 10 นำที
5) เวลำสำหรับคณะกรรมกำรซักถำม ประมำณ
5 นำที
2.2 กิจกรรมนาเสนอ Best Practice / นวัตกรรม
1) แบบนำเสนอ Best Practice ของครู
จำนวน 6 ชุด
พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD
จำนวน 1 แผ่น
2) แบบนำเสนอ Best Practice ของผู้บริหำร
จำนวน 6 ชุด
พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD
จำนวน 1 แผ่น
3) แบบนำเสนอ Best Practice ของผู้รับผิดชอบโครงกำร
จำนวน 6 ชุด
พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD
จำนวน 1 แผ่น
4) แบบนำเสนอนวัตกรรมฯ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
จำนวน 6 ชุด
พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD
จำนวน 1 แผ่น
5) เวลำในกำรนำเสนอ (นำเสนอด้วย Power Point) ประมำณ
10 นำที
6) เวลำสำหรับคณะกรรมกำรซักถำม ประมำณ
5 นำที
/2.3 กิจกรรม....

-32.3 กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 จัดแสดงผลกำรดำเนินงำน กิจกรรม
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำสุ จ ริ ต และภำพควำมส ำเร็ จ ของกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:
ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีพื้นที่จัดนิทรรศกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
ขนำด 6 x 2 เมตร
3. การเดินทางเข้าพักและการจัดนิทรรศการ
3.1 เข้ำพักได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวำคม 2563 โดยจะเริ่มเลี้ยงอำหำรและอำหำรว่ำง ตั้งแต่ช่วงเบรกเช้ำ
ของวันที่ 8 ธันวำคม 2563 เป็นต้นไป
3.2 จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของทุกกิจกรรมในวันที่ 7 ธันวำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ 17.00 น.
เป็นต้นไป โดยโต๊ะสำหรับจัดแสดงนิทรรศกำร มีขนำด (กว้ำง) 0.5 x (ยำว) 1.8 x (สูง) 0.75 เมตร โดยมี
รำยละเอียดในกำรจัดนิทรรศกำรแต่ละกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
1. บริษัทสร้ำงกำรดี
2. ถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
3. ถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหำร
4. ถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรโรงเรียนสุจริต หรือผู้รับผิดชอบโครงกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
5. นำเสนอนวัตกรรมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)

จานวนโต๊ะ
ห้อง
0.สถานที่
2
GRAND PARK อำคำรจอดรถ ชั้น 7
1
CANA_AN
อำคำร A ชัน้ 2
1
NAZARETH
อำคำร A ชัน้ 2
1
BETHLEHEM อำคำร A ชัน้ 2
1

BETHEL

อำคำร A ชั้น 2

หมายเหตุ
1. อนุญำตให้เข้ำพักล่วงหน้ำตำมที่แจ้งรำยละเอียดข้ำงต้นได้เฉพำะโรงเรียนที่มีระยะทำงห่ำงจำก
โรงแรมที่จัดงำน ตั้งแต่ 60 กิโลเมตรขึ้นไป
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดนิทรรศกำร (กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี) สพฐ.
ได้โอนจัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดนิทรรศกำร
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และ กิจกรรมนวัตกรรมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (1 โรงเรียน
1 นวัตกรรม) สพฐ. จะดำเนินกำรโอนจัดสรรให้ภำยหลัง
3. ค่ำที่พักและค่ำอำหำรระหว่ำงกำรประชุม สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบ
4. ส ำหรั บ ผู้ ติดตำมที่ มำเข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมต่ำ ง ๆ นอกเหนือจำกโควตำที่ สพฐ. กำหนด จะต้ อ ง
รับผิดชอบค่ำที่พักและค่ำอำหำรระหว่ำงกำรประชุมเพิ่มเติม โดยติดต่อชำระเงินกับทำงโรงแรมโดยตรง
5. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม วันที่ 7 ธันวำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ 15.00 น เป็นต้นไป
ณ บริเวณหน้ำห้อง GRAND PARK อำคำรจอดรถ ชั้น 7
6. สถำนที่ในกำรนำเสนอผลงำนในแต่ละกิจกรรม รวมถึงระยะเวลำในกำรนำเสนอผลงำนแต่ละ
กิจกรรม อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ติดตำมรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ทำงเว็บไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net

