
 
 



                                                        ค ำน ำ 
 
            กำรจัดท ำรำยงำนกระบวนกำรถอดบทเรียนนวัตกรรมหรอืวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
“ค่ำยคุณธรรมน ำสจุริต ลูกเสือช่อสะอำด ต้ำนทุจริต ตำมรอยพ่อ สู่วิถีชีวิตใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยรรม ให้กับผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประกำร ได้แก่ มีทักษะกระบวน 
กำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ โดยใช้วิธีทำงพระพุทธศำสนำ และกระบวนกำร 
และวิธีทำงกำรลูกเสอื เพื่อใหผู้เ้รียนรู้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกำรเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วมในเรื่อง ควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
กำรป้องกันกำรทจุริต ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
         กำรด ำเนินกำรถอดบทเรียนเป็นกำรปฏิบัติติงำนร่วมกันของผูบ้รหิำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และทกุภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอแนวทำงกำรจัดกิจกรรม นิเทศ ก ำกบัติดตำม
ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผูเ้รียน สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ผู้จัดท ำไดร้ับควำมช่วยเหลือจำกทุกภำคส่วนทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในกำรให้ควำมร่วมมือ ท ำให้กำรถอดบทเรียน
ครั้งนี้ประสบควำมส ำเรจ็ลลุ่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี ้
          หวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำแนวทำงในกำรถอดบทเรียนนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices) 
ค่ำยคุณธรรมน ำสจุริต ลูกเสือช่อสะอำดต้ำนทุจริต ตำมรอยพ่อ สู่วิถีชีวิตใหม่ จะมีประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้
เพื่อพฒันำคณะครูและบุคลำกร ตลอดจนผูเ้รียน และโรงเรยีน หรือผูท้ี่สนใจต่อไป 
 
                                                                                      นำงสำวสุมณฑำ  วงษ์สวัสดิ์ 
                                                                                                   ผู้จัดท ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดท าการถอดบทเรียน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)  
ค่ายคุณธรรมน าสุจริต ลูกเสือช่อสะอาดต้านทุจริต ตามรอยพ่อ สู่วิถีชีวิตใหม่ 
ของโรงเรียนประถมนนทรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
ชื่อผลงาน ค่ายคุณธรรมน าสุจริต ลูกเสือช่อสะอาดต้านทุจริต ตามรอยพ่อ สู่วิถีชีวิตใหม ่
ช่ือเจ้ำของผลงำน นำงสำวสุมณฑำ วงษ์สวัสดิ ์
โรงเรียนประถมนนทร ี
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
โทรศัพทโ์รงเรียน 02-240-0697  
โทรศัพทม์ือถือ 086-0624989 
 
 
1. ความส าคัญและความเป็นมา 
             โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ กำรปอ้งกันกำรทจุริต ภำยใต้ช่ือ
โรงเรียนสุจริต  เกิดข้ึนเนื่องจำกยทุธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทจุริต ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์
ว่ำ สังคมไทยมีวินัย โปรง่ใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปรำบปรำมทุจริต เป็นที่
ยอมรบัในระดบัสำกล มีเป้ำหมำยหลักเพื่อลดปัญหำกำรทุจริตในสังคมไทยและยกระดบัคุณธรรม จริยธรรม
ของเยำวชนไทย ให้สูงข้ึน เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับเจตนำรมณ์เชิงกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ก ำหนดจุดมุ่งหมำยปลำยทำงที่มุง่สูก่ำรเป็น องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง 
หลีกเลี่ยงอบำยมุข อนึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ จึงได้ประสำน
ควำมร่วมมือกบัส ำนักงำนลกูเสือแหง่ชำติ และกระทรวงศึกษำธิกำร ส่งเสรมิให้มกีำรเรียนกำรสอนในเรื่อง  
กำรป้องกันกำรทจุริตในหลักสูตรลูกเสือและเนตรนำรีทุกระดับ ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สจุริตอันจะส่งผล
ให้ประเทศชำติมีกำรพฒันำที่ยั่งยืน โดยด ำเนินกำรจัดท ำหลกัสูตร “ลูกเสือช่อสะอำด” ข้ึนในสถำนศึกษำทั่ว
ประเทศ โรงเรียนประถมนนทร ีเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรปลูกฝงัค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์สจุริต และกำรท ำ
ประโยชนเ์พื่อส่วนรวมให้กบันักเรียน โรงเรียนประถมนนทร ีจึงได้จัดกจิกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมน ำสจุริต  
ลูกเสือช่อสะอำดต้ำนทจุริต ให้กบันักเรียนให้กับนกัเรียนตั้งแต่ช้ันอนุบำล และช้ันประถมศึกษำปทีี่ 1-6  
โดยน ำกระบวนกำรกล่อมเกลำตำมหลักพระพทุธศำสนำบรูณำกำร กับกจิกรรมลูกเสือ เนตรนำรี เพื่อสร้ำง
สังคมสุจริต อันจะส่งผลให้ประเทศชำติมีกำรพัฒนำที่ยัง่ยืน 
          อีกทั้งโรงเรียนประถมนนทรีเป็น ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง ด้ำน
กำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใต้ทฤษฎี ศำสตร์พระรำชำเพือ่กำรพัฒนำที่ยัง่ยืน ตั้งแต่ครั้งสมัย 
พระบำทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว “พระผูพ้ระรำชทำนก ำเนิดลกูเสือไทย” และพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร “พระผู้เป็นองค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ”์ ขององค์กำรลูกเสือโลก 
ขออัญเชิญพระบรมรำโชวำทเมื่อครัง้ที่ในหลวงรัชกำลที่ 9 เสด็จ พระรำชด ำเนินตรวจพลสวนสนำมในพิธี
ทบทวนค ำมั่นสัญญำ กำรชุมนุมลูกเสือ แห่งชำติ ณ พระลำนพระรำชวังดสุิต ควำมตอนหนึ่งว่ำ  
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         “...ข้ำพเจ้ำขอถือโอกำสเตือน ลูกเสือทัง้หลำยว่ำ จงยึดมั่นในค ำขวัญของลูกเสือที่ว่ำ ‘เสียชีพอย่ำเสีย
สัตย์ ’ หมำยควำมว่ำเมื่อได้ให้ค ำมั่นสญัญำไว้ว่ำจะ ท ำอย่ำงไรแล้วต้องท ำเหมือนปำกพูด ทุกอย่ำง ในเรื่องนี้
ข้ำพเจ้ำใคร่ขอย้ ำว่ำ ขอให้ลกูเสือทุกคนจงส ำนึกมั่นอยู่ในเกยีรต ิหน้ำที่ และจงเป็นพลเมืองดีของชำติ กล่ำวคือ 
จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยศีลธรรม จรรยำ มำรยำทอันดีงำม เป็นผู้มสีุขภำพและอนำมัยสมบรูณ์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถใน กำรงำน และรูจ้ักเสียสละที่จะบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่นตลอดจนประเทศชำติ ของ
ตน จงจ ำไว้ว่ำอนำคตของชำติจะเจรญิรุ่งเรอืงหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเยำวชนเช่นท่ำนทั้งหลำยนี้ ซึง่จะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในวันข้ำงหน้ำ ...” 
 

อนึ่ง สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร เทพยวรำงกรู ในฐำนะที่ทรงเป็น “ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ” ทรงเล็งเห็นถึง กิจกรรม “ลูกเสอื – เนตรนำรี” ส ำหรบัเยำวชน หรือ “ลูกเสือชำวบ้ำน ”  
“กิจกรรมจิตอำสำ” ส ำหรับประชำชนทั่วไปในทุกภูมิภำคทัว่ประเทศ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันำ ศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศให้ถึงพร้อมทัง้ด้ำนคุณธรรมและอุดมกำรณ์ รักชำติ อันเป็นพื้นฐำนส ำคัญของ 
“พลเมืองด”ี ของชำติ โดยจะต้องเป็นผู้ทีรู่้หน้ำที่ มีวินัยและเสียสละเพื่อส่วนรวม กจิกรรมในวงกำรลูกเสือไทย 
เป็นประสบกำรณ์ชีวิตที่ เพิ่มเตมิจำกกำรสอนในต ำรำ ณ หอ้งเรียนปกติ และที่ขำดไม่ได้ ก็คือ “ควำมรู้รอบตัว 
กับ กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งมีส่วนส ำคัญในกำรปรบัตัวใหส้อดคล้องกบัสภำพแวดล้อม หรือปัจจัยภำยนอก 
อีกทั้งเตรียมพร้อมรบัมือกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ อย่ำงมี ภูมิคุ้มกันที่ด ี
 

          และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเช้ือโรคไวรัสโคโรน่ำ ท ำให้วิถีชีวิตต้องปรบัเปลี่ยน มกีำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในกำรจัดกำรศึกษำมำกข้ึน เพือ่ลดกำรแออดั จนเป็นกำรปรับตัวเข้ำสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ชีวิตวิถีใหม่จึงเกี่ยวโยงกับกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จ ำเป็นต้องวำงรำกฐำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพือ่ให้
ผู้เรียนสำมำรถอยู่กบัโลกดิจทิัล มีกำรปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิถีกำรด ำเนินชีวิต ที่เป็นกำรผสำนกำรด ำเนิน
ชีวิตบนโลกกำยภำพ กับโลกเสมือนทีเ่รียกว่ำ โลกไซเบอร์ (Cyber) ควำมส ำคัญจงึอยู่ทีผู่้เรียนต้องพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และควำมฉลำดทำงดจิิทลั เพื่อเตรียมพร้อมสู่กำรเป็นพลเมอืงดจิิทลัอีกด้วย 
ครูผูส้อนจงึบรูณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ร่วมกับหลกัสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดยสอดแทรกคุณลักษณะ
สุจริต ๕ ประกำร ดังนี้ ทักษะกำรคิด ควำมมีวินัย ควำมซื่อสัตย์สจุริต อยู่อย่ำงพอเพียง กำรมีจิตสำธำรณะ 
รูปแบบกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้อยูบ่นพื้นฐำน วิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข และม ี
กำรจัดกำรเรียนรู ้ให้ผูเ้รียนรู้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตใหม่ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสง่เสรมิคุณธรรม จริยรรม ให้กับผู้เรียนใหม้ีคุณธรรมควำมสุจริต 5 ประกำร ได้แก่  
มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มจีิตสำธำรณะ 
  2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมควำมสจุริต ใหผู้้เรียนโดยใช้กระบวนกำรทำงพระพุทธศำสนำ 
   3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมควำมสุจริต ใหผู้้เรียนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสอืและวิธีทำงกำรลูกเสือ 
   4. เพื่อให้คณะครูและบุคลำกร มีควำมรู้ และสำมำรถจัดกำรกำรเรียนรู้ตำมสถำนกำรณ์ 
กำรเปลี่ยนแปลง 
  5. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยครูและบุคลำกร รวมทัง้ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน มสี่วนร่วมในกำรป้องกัน



กำรทจุริต 
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เป้าหมาย 
   1. ด้านปริมาณ 
              1.1 คณะครูและบุคลำกรรอ้ยละ 100 เข้ำร่วมโครงกำร คุณธรรมน ำสุจริต ลูกเสือช่อสะอำดต้ำน
ทุจริต ตำมรอยพ่อ สู่วิถีชีวิตใหม่ 
              1.2 นักเรียนระดบัช้ันอนุบำล ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1-6 ร้อยละ 100 เข้ำร่วมโครงกำร คุณธรรม
น ำสุจริตลูกเสือช่อสะอำดต้ำนทุจริต ตำมรอยพอ่ สู่วิถีชีวิตใหม่ 
 
          2. เชิงคุณภาพ 
              2.1 คณะครูและบุคลำกรโรงเรียนประถมนนทร ีร้อยละ 8๐ มีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
และปลูกฝังคุณลกัษณะโรงเรียนสจุริตให้แก่ผูเ้รียน 
               2.2 นักเรียนโรงเรียนประถมนนทร ีร้อยละ 8๐ มีกระบวนกำรเรียนรู้วิถีแบบพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข และมีกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในวิถีชีวิตใหม่  
                2.3 นักเรียนโรงเรียนประถมนนทร ีร้อยละ 8๐ มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์  
อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันกำรทจุริต  
 
          จำกควำมส ำคัญและสภำพปัญหำทีเ่กิดข้ึนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรพฒันำผูเ้รียนเพื่อให้บรรลุ
และส ำเรจ็ตำมเป้ำประสงค์ของหลกัสูตร ได้จัดท ำกจิกรรม ค่ำยคุณธรรมน ำสจุริต ลูกเสือช่อสะอำดต้ำนทจุริต 
ตำมรอยพ่อ สู่วิถีชีวิตใหม่ เน้นกำรป้องกัน ปลูกฝัง สร้ำงเครอืข่ำยชุมชนมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำร
ทุจริต แนวคิดส ำคัญในกำรออกแบบผลงำนหรือนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ STP 
Model 
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ระยะที่ 1  
       ๑.๑ กำรระบปุัญหำของตนเอง (Self-Concentration) ครูตระหนักรูห้น้ำที ่ภำรกิจของครู กำร
ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีกำรสอนและกำรใช้เทคโนโลยีมำประยกุต์ใช้ในกำรปลกูฝงัคุณธรรมควำมสุจริต ๕ 
ประกำร 
      ๑.๒ ส ำรวจค้นคว้ำสำเหตุและวิเครำะห์แนวทำงกำรพฒันำผูเ้รียน (Survey) โดยศึกษำค้นคว้ำถึงวิธีกำร
กำรปลูกฝังคูณธรรมจำกเอกสำร งำนวิจัย บทควำม รวมทัง้เข้ำไปข้อข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ของสำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ 
        1.๓ เลือกประเด็นที่ต้องแก้ไข และพฒันำ อย่ำงเหมำะสมกบับริบทของโรงเรียน (Selection)  
ครูร่วมกันระดมควำมคิด ตัดสินใจเลือกกจิกรรม ลกูเสือช่อสะอำด เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียนคุณธรรมควำมสุจริต 
ตำมทฤษฎี ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพฒันำที่ยั่งยืน  
        1.4 ศึกษำสำเหตุและวิเครำะห์แนวทำงแกป้ัญหำ พัฒนำ ส่งเสริม (Study) ศึกษำนโยบำย สภำพปญัหำ 
วิเครำะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง ด้ำนผูเ้รียน ครผูู้สอน สภำพของชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 
        1.5 ร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกัลยำณมิตรสนทนำและกำรอภิปรำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
(Share) ผ่ำนกระบวนกำร PLC กลุม่ลูกเสือช่อสะอำดของโรงเรียนประถมนนทร ี
         1.6 กำรวำงแผนกลยทุธ์(Strategies) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครอบคลุมด้ำนควำมรู้  
กำรออกแบบกิจกรรม เทคนิควิธีกำรสอน และสื่อเทคโนโลย ีกำรผลิตสื่อนวัตกรรมที่เหมำะสม  เพื่อน ำไปสู่
ควำมส ำเรจ็ 
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ระยะท่ี 2 
2. ขั้นด าเนินการ (Problem Solution) ใช้หลักกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ PDCA 
    2.2 วำงแผน (Plan) 
           2.2.1 ประชุมครูและบุคลำกร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ ตระหนกัเกี่ยวกบัโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจรติ” (โรงเรียนสจุริต) และคุณคุณธรรมควำมสจุริต 
5 ประกำร 
           2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร และมอบหมำยภำระหน้ำที่อย่ำงชัดเจน 
           2.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เพื่อร่วมป้องกัน  
และปลูกฝัง อีกทัง้สร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต 
    2.2 ข้ันกำรด ำเนินกำร (Do) เป็นกำรด ำเนินกำร ค่ำยคุณธรรมน ำสจุริต ลูกเสอืช่อสะอำดต้ำนทุจริต ตำม
รอยพ่อ สู่วิถีชีวิตใหม ่
          2.2.1 โดยส่งคณะครูบุคลำกรทำงกำรลูกที่ผ่ำนวิชำกำรอบรมลูกเสือส ำรอง และลูกเสอืสำมญั ควำมรู้
ข้ันสูง (ACT) เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตร ลูกเสอืช่อสะอำด ของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ 
          2.2.2 จัดท ำหลักสูตรกำร ฝกึอบรมหลกัสูตรลกูเสอืสำมัญช่อสะอำด และหลักสูตรลูกเสือส ำรองช่อ
สะอำด เพื่ออบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้แกลู่กเสือ และเนตรนำรี โดยกำรก ำหนดขอบข่ำยรำยวิชำ เนื้อหำ
สำระ กจิกรรม รูปแบบวิธีกำรฝกึอบรม กำรจัดท ำกรอบระยะเวลำ กำรวัดและประเมินผล 
          2.2.3 มอบหมำยคณะครจูัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีในกำรน ำเสนอตำมคุณธรรม
ควำมสุจริต 5 ประกำร 
          2.2.4 กำรอบรมให้กบัลกูเสือ และเนตรนำรี ตำมหลักสูตรลูกเสือสำมัญช่อสะอำด และหลักสูตร
ลูกเสือส ำรองช่อสะอำด รูปแบบกำรเข้ำค่ำยลกูเสือ เพื่ออบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้แกลู่กเสือ และเนตร
นำรี 
    2.3 ข้ันตรวจสอบติดตำม และประเมินผล (Check) 
          ประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม ค่ำยคุณธรรมน ำสุจริต ลูกเสือช่อสะอำด ต้ำนทุจริต ตำมรอย
พ่อ สู่วิถีชีวิตใหม่ 
     2.4 กำรน ำผลกำรประเมิน มำปรับปรุงพัฒนำและต่อยอดกำรจัดกิจกรรม (Act)  
           มีกำรตรวจสอบและสะท้อนควำมคิดโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Participation) ในกลุ่ม PLC 
เครือข่ำยลกูเสือช่อสะอำด โรงเรียนประถมนนทร ี
ระยะที่ 3  
     3.1 กำรก ำหนดกรอบระยะเวลำ (Time) 
     3.2 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกบัผูป้กครอง วัด และชุมชนเพื่อพัฒนำผู้เรียน และกำรเผยแพรผ่ล
กำรปฏิบัตสิูส่ำธำรณชนโดยผ่ำนสือ่เทคโนโลยี ( Technology) 
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4. ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ 
  

วิธีการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ปีกำรศึกษำ 2560-2562 
จัดให้มีกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมน ำควำมรู้ ลูกเสอืช่อ
สะอำดต้ำนทจุริต ให้กับนักเรียนให้กับนกัเรียนตั้งแต่
ช้ันอนุบำล และช้ันประถมศึกษำปีที่ 1-6 โดยน ำ
กระบวนกำรกล่อมเกลำตำมหลักพระพทุธศำสนำ
บูรณำกำร กบักำรใช้กระบวนกำรและวิธีกำรทำง
ลูกเสือ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมควำมสจุริต 5 ประกำร 

1.กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรป้องกันกำรทุจริตของ
คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยสำมำรถ
พัฒนำครูแกนน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรลูกเสอืช่อสะอำด จ ำนวน 6 รำย 
2. กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบรูณำกำร
เข้ำค่ำยคุณธรรม 3 วัน 2 คืน ตำมโครงกำรโรงเรียน
สุจริต โดยใช้กระบวนกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม ด้ำนควำมสจุริต 5 ประกำร โดย 
บูรณำกำรตำมหลักพระพทุธศำสนำ และ
กระบวนกำรทำงลูกเสือ 
3. สร้ำงเครือข่ำยชุมชนแหง่กำรเรียนรู้ PLC ลูกเสือ
ช่อสะอำด โรงเรียนประถมนนทรี  

 
วิธีการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ปีกำรศึกษำ 2563 
1. กำรเข้ำค่ำยคุณธรรม  ให้กบันักเรียนระดับช้ัน
อนบุำล และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1-6 
2. จัดอบรมขยำยผลนักเรียนแกนน ำกิจกรรมค่ำย 
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และกิจกรรมลูกเสือช่อสะอำด 
ต้ำนทุจริต ใหก้ับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 4-6 
 

1. คณะครูและบุคลำกร สำมำรถด ำเนินกำรกำรจัด
กิจกรรม เข้ำค่ำยคุณธรรม  
2. ได้ต่อยอดกิจกรรม โดยจัดอบรมขยำยผล
นักเรียนแกนน ำกิจกรรมค่ำย ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
และกิจกรรมลูกเสือช่อสะอำด ต้ำนทุจริต ให้กบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 4-6 
3. จัดท ำหลักสูตรกำร ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสอื
สำมัญช่อสะอำด 5 รำยวิชำ 
   - สัญลักษณ์ลูกเสอืช่อสะอำด  
   - ลูกเสือกบักำรกระท ำทีเ่ปิดเผยโปรง่ใส 
   - ลูกเสือกบัหน้ำที่พลเมอืง 
   - ลูกเสือกบักำรสร้ำงพลังคุณธรรมควำมดี และ 
กำรมสี่วนร่วม 
   -ลูกเสอืกับกำรบ ำเพญ็ประโยชน์เพือ่สำธำรณะ 
4. สร้ำงเครือข่ำยครูและบุคลำกร รวมทัง้ผูเ้รียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 
กำรทจุริต 
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วิธีการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ปีกำรศึกษำ 2564 
จัดกำรเรียนกำรสอน บูรณำกำรวิชำต้ำนทุจริตศึกษำ 
กิจกรรมลูกเสอืช่อสะอำด ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019 

1. คณะครูและบุคลำกร สำมำรถจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ และสร้ำงนวตกรรม แบบบูรณำกำรวิชำต้ำน
ทุจริตศึกษำและ กิจกรรมลูกเสือช่อสะอำด 
เสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสจุริต 5 ประกำร 
แก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์
กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) โดยจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
รูปแบบออนไลน ์
2. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรปูแบบ
วิจัย 

 
เป้าหมายในอนาคต 
         จัดท ำหลกัสูตรกำร ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสำมัญช่อสะอำด และหลักสูตรลกูเสือส ำรองช่อสะอำด 
เพื่ออบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ลกูเสือ และเนตรนำรโีรงเรียนประถมนนทรี กำรด ำเนินกำรเพื่อรบั
เครื่องหมำยลูกเสือช่อสะอำด  
 
5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 
            โรงเรียนประถมนนทรีได้รับควำมอนเุครำะห์ช่วยเหลือ และควำมร่วมมือ จำกทุกภำคส่วน  ทั้งจำก 
ผู้บริหำร คร ูบุคลำกร ผู้ปกครอง นักเรียน และภำคีเครือข่ำย รวมทั้งวัด และชุมชน ในกำรจัดกำรอบรมเข้ำ
ค่ำยคุณธรรมน ำสจุริต และลูกเสือช่อสะอำด ต้ำนทจุริต ท ำให้ โรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “กำรปอ้งกันกำรทจุริต” (โรงเรียนสจุริต) ประสบ
ควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 
   5.1 ด้ำนผู้บรหิำร ใหก้ำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ กำรสรำ้งขวัญและก ำลังใจ กำรเข้ำร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของวิทยำกรในฐำนกจิกรรม 
  5.2 ด้ำนครูผู้สอน ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่ำงดี อกีทั้งมีคุณสมบัตเิฉพำะตัว เช่น มี
ประสบกำรณ์ตรงตำมภำระงำนที่ได้รบัมอบหมำย กำรอบรมพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรศึกษำหำควำมรู้
ด้ำนเนื้อหำรำยวิชำ และมีควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงสื่อนวตกรรมทีผู่้เรียนสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกสถำนกำรณ์ 
  5.3 ด้ำนผู้เรียน ผู้เรียนให้ควำมร่วมมือในกำรเรียนรูเ้ป็นอยำ่งดี 
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6. ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา 
ครู และบุคลำกรแตล่ะคนมีภำระงำนมำกงำน  
หลำยบทบำทหน้ำที่ ทัง้ด้ำนกำรสอน งำนนโยบำย
สนับสนุนกำรสอน  

1. กำรพัฒนำครูและบุคลำกร ด้ำนภำวะผู้น ำ  
กำรตัดสินใจแก้ปญัหำ หลักบูรณำกำรเพือ่ลดภำระ
งำน 
2. กำรพัฒนำตนเอง กำรศึกษำใหส้ำมำรถเข้ำใจ
อย่ำงลึกซึ้งในหลกัวิชำ และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้
ทุกคนเกิดควำมตระหนักรู้ร่วมกัน 
3. กำรบริหำรจัดกำรเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ภำระงำน 
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูทีป่ระพฤติปฏิบัติดี ตำม
คุณธรรมควำมสจุริต 

กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ในเนื้อหำวิชำ ของคณะครู 
และบุคลำกร  

1. ประชุมช้ีแจงคร ูและบุคลำกร ให้มีควำมเข้ำใจ 
และตระหนักเห็นควำมส ำคัญของโครงกำรโรงเรียน
สุจริต 
2. พัฒนำครูบุคลำกรให้เป็นแบบอย่ำงโดยสร้ำง
ชุมชนกำรเรียนรู ้(PLC) 
3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม อย่ำงต่อเนื่อง แบบ
กัลยำณมิตร 

 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา 

นักเรียนบำงส่วนยังไม่เห็นควำมส ำคัญของ 
กำรเรียนรูเ้พื่อพฒันำคุณลักษณะ 
โรงเรียนสุจริต ๕ ประกำร 

1. ครูศึกษำ และพยำยำมเข้ำใจนกัเรียน ตำมระบบ
ดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียน 
2. ครูพัฒนำรปูแบบกำรจัดกจิกรรมที่นักเรียนได ้
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
3. ยกย่องเชิดชูเกียรต ินักเรียนที่เป็นแบบอย่ำง โดย
มอบเกียรตบิัตรแสดงควำมยินดี ให้นักเรียนทีม่ี
คุณธรรมสจุริต 5 ประกำร 

ผู้ปกครองบำงส่วนยังไม่เห็นควำมส ำคัญของ 
กำรพัฒนำโรงเรียนสจุริต เห็นว่ำเป็น 
เรื่องไกลตัว 

1.ให้ข้อมลู ประชำสัมพันธ์ แจ้งเป้ำหมำยกจิกรรม
โครงกำรในกำรประชุมผูป้กครอง 
2. ยกย่องเชิดชูเกียรต ิผู้ปกครอง หรอืผู้น ำชุมชนที่
เป็นแบบอย่ำง โดยมอบเกียรตบิัตร ใหก้ับผู้ปกครอง
หรือผู้รู/้ภูมิปัญญำท้องถ่ินที่มสี่วนร่วมในกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้กบันักเรียน 
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ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา 
กำรด ำเนินกำรเพื่อขอรบัเครื่องหมำยลูกเสือสำมัญ
ช่อสะอำด ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจำกมีข้อสงสัยบำง
ประกำร อยู่ในข้ันทดลองปฏิบัติ กำรหำคุณภำพ
เครื่องมือ 
 
 

1. ศึกษำดูงำนโรงเรียนที่ได้รับเครื่องหมำยลูกเสอื
สำมัญช่อสะอำด 
2. เอกสำรหลักสูตร/รำยวิชำ/สื่อนวตกรรม ยังไม่
สมบรูณ์ 
3. ขอรับกำรปรึกษำเพิม่เติมจำกผู้เช่ียวชำญ 
4. เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรลกูเสือช่อสะอำด
เพิ่มเตมิ รอบที่ 2 ตำมกรอบระยะเวลำ เพื่อขยำย
เวลำ กำรส่งรำยงำนกำรด ำเนินกำรเพือ่ขอรบั
เครื่องหมำยลูกเสือสำมญัช่อสะอำด 

 
 
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 
        โรงเรียนประถมนนทรีเผยแพร่ข้อมลูกำรจัดกจิกรรม กำรเข้ำค่ำยคุณธรรมน ำควำมรู้ และลูกเสือช่อ
สะอำดต้ำนทจุริต และภำระงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“กำรป้องกันกำรทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ช่องทำงข่ำวประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน เว็บไซต์ และ 
Facebook โรงเรียนประถมนนทรี  กลุม่ไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทจุริต”  
                     (โรงเรียนสุจริต) ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
กิจกรรม   ลูกเสือช่อสะอาดต้านทจุริต 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

สนองยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ 3 

         กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ  ข้อ 2 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยตามหลกัปรัชญา 
                                       ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานด้านผูเ้รียน มาตรฐานที่ ข้อ 2 พัฒนาผูเ้รียนให้มผีลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด มีคุณธรรม  
                                                จริยธรรม มรีะเบียบวินัย  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  1 ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 
หลักการและเหตุผล 
   โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ช่ือโรงเรียนสจุริต  เกิดข้ึน
เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า สังคมไทยมีวินัย 
โปรง่ใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามทจุริต เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล  
มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปญัหาการทจุริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนไทยใหสู้งข้ึน 
เป็นโครงการทีส่อดคล้องกับเจตนารมณเ์ชิงกลยทุธของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนด
จุดมุ่งหมายปลายทางที่มุง่สูก่ารเป็น องค์กรแหง่การเรยีนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข อนึ่ง 
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ จึงได้ประสานความร่วมมือกับสานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสรมิให้มกีารเรียนการสอนในเรื่อง การปอ้งกันการทจุริตใน
หลักสูตรลูกเสอืและเนตรนารีทุกระดบั ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตอันจะสง่ผลใหป้ระเทศชาติมี 
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดาเนินการจัดทาหลักสูตร “โครงการลูกเสือช่อสะอาด” ข้ึนในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
กองลกูเสือโรงเรียนประถมนนทร ีเลง็เห็นความส าคัญในการปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และการทา
ประโยชนเ์พื่อส่วนรวมให้กบันักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี จึงได้จัดโครงการลกูเสือช่อสะอาดต้านทุจริต ข้ึนใน
ปีการศึกษา 2560 เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่องการกระท าอย่างเปิดเผยโปร่งใส การเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สจุริต ความเป็นพลเมืองด ีและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกบัการป้องกัน
การทจุริต การคดโกง เพื่อสง่เสรมิคุณธรรม และสร้างจิตสานึกที่ดีในเรือ่งความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกัน
การทจุริตตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อปลกูฝงัคุณค่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อประเทศ 
ชาต ิ เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมในเรื่องความซือ่สัตย์สุจริต และการป้องกันการทจุริต โดยอาศัยกิจกรรมลูกเสอื 
เนตรนารี เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังใหเ้ยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สจุริต ประพฤติและปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองดี อันจะสง่ผลให้ประเทศชาติมีการพฒันาที่ยั่งยืน 



วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

   1. เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่องการกระทาอย่างเปิดเผยโปร่งใส การเคารพสทิธิ  
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สจุริต ความเป็นพลเมืองด ีและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกบัการป้องกัน
การทจุริต การคดโกง  
   2. เพื่อสง่เสรมิคุณธรรม และสร้างจิตสานึกที่ดีในเรือ่งความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกัน 
การทจุริตตามระบอบประชาธิปไตย  
   3. เพื่อปลูกฝังคุณค่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อประเทศชาติ  
   4. เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริต ทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน 
   5. เพื่อใหลู้กเสือและเนตรนารีได้เรียนรูเ้กี่ยวกบักิจการของลกูเสอืและวิธีทางการลูกเสือ 
เป้าหมาย 
   1. ด้านปริมาณ  
             ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนาร ีลูกเสือและเนตรนารีทุกนาย เข้าร่วมโครงการ  
ลูกเสือช่อสะอาดต้านทจุริต 
   2. ด้านคุณภาพ 
      ลูกเสือเนตรนารี ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกระทาอย่างเปิดเผยโปร่งใส  
การ เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นพลเมืองด ีมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ 
การป้องกันการทจุริต การคดโกง มีจิตสานึกที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สจุริต และการป้องกันการทุจริตตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
การด าเนินกิจกรรม/การด าเนินการ 

ระยะเวลา กิจกรรม การด าเนินการ 
พ.ค.65 แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักสูตรลูกเสอืสามัญช่อสะอาด  
หลักสูตรลูกเสอืส ารองช่อสะอาด 

ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ช้ีแจงนโยบาย เป้าหมาย ขอบข่าย 

ก.ค.-ก.ย.65 ด าเนินการจัดกิจกรรม 1. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือสามญั
ช่อสะอาด และหลักสูตรลูกเสอืส ารองช่อสะอาด 
2. การจัดกจิกรรมอบรมลูกเสือช่อสะอาดต้านทจุริต 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระยะเวลา กิจกรรม การด าเนินการ 
ต.ค.64-ก.ย.
65 

นิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม 

เม.ย.65 ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการ 

สังเกตพฤติกรรม ประเมมินความรู้ ประเมินผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

เม.ย.65 สรปุรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท าสรุปรายงาน ผลส าเร็จ ปญัหาอปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการพฒันาโครงการ 

 
งบประมาณ 
    ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างวิทยากร             2,720   บาท 
    ค่ารางวัลตอบแทนนักเรียน               1,062   บาท 
                     ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ดอกไม,้พวงมาลัย)    220             บาท 
    รวม       4,002   บาท 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนาร ีและลูกเสือ- เนตรนาร ีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกระท า  
อย่างเปิดเผยโปร่งใส การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน ความซ่ือสัตย์ สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีส่วนร่วมเก่ียวกับ
การป้องกันการทุจริต การคดโกง มีจิตสานึกที่ดีในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริตตามระบอบ

ประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อประเทศชาติ ส่งเสริมการ 

มีสว่นรว่มในเรื่องความซ่ือสตัยส์จุริต และการป้องกนัการทุจรติ ทัง้ในโรงเรยีนและชมุชน 

   2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือ- เนตรนารี มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักิจการของลกูเสอืและวิธี

ทางการลกูเสอื ที่ใชเ้ป็นเครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต  

 

 

                                                                       
                                                                      (นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์) 

                                                     หัวหน้า โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
                                                              ในสถานศึกษา “ป้องกันการทจุริต” (โรงเรียนสจุริต) 
 



 
 

              
                    (นายชาตรี  นามคณุ) 
                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือช่อสะอาด ตา้นทุจริต ตามรอยพ่อ สู่วีถีพอเพียง 
          โครงการ เสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
                                             (โรงเรียนสุจริต) 
                             วันอังคารท่ี 15-16 กันยายน 2565 เวลา 8.00-15.30 น. 
                                    ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนประถมนนทรี 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 



                                                                   

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


