
 
 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วน

ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้าง คน

เก่งคนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ

ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ได้ตระหนักในความส าคัญ ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศึกษา จึงได้จัดท านวัตกรรม  TUNGNOI  3S  Model   การบริหารโรงเรียนสุจริต                      

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เพื่อให้มี

คุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรมTUNGNOI 3S  Model การบริหารโรงเรียนสุจริตโรงเรียน           

วัดทุ่งน้อย  คงเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

                                                                                   นางทิพย์วัลย์  กรแก้ว 

                                                                                                 ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สำรบัญ 

   แบบน าเสนอ Best Practice                                                            หน้า ๑ 

         ๑ ความส าคัญของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน                                                 ๑ 

๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน                                                           ๔ 

๓ กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน                                          ๕                                

๔ ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ                                            ๑๓ 

๕ ปัจจัยความส าเร็จ                                                                                  ๑๓ 

๖ บทเรียนที่ได้รับ                                                                                     ๑๔ 

๗ การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ                                              ๑๔ 

๘ เงื่อนไขความส าเร็จ                                                                                ๑๕ 

๙ ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการสุจริต                               ๑๖ 

๑๐กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต                                                ๑๗ 

ภาคผนวก                                                                                              ๑๘ 

 

 

 

 

 



๒ 
 

 

แบบน ำเสนอ Best Practice 
 

ครู   ผู้บริหำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต/สพท.สุจริต 
 
ชื่อผลงำน  TUNGNOI 3S Model  กำรบริหำรโรงเรียนสุจริต 
เจ้ำของผลงำน   นำงทิพย์วัลย์  กรแก้ว  
โรงเรียน วัดทุ่งน้อย 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒  
โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๗-๙๐๕๐๓๐๒       e – mail   krutip๑๒๑๒@gmail.com 
ผลงำนสอดคล้องของกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
                                         ทักษะกระบวนกำรคิด  
                                         มีวินัย  
                                         ซื่อสัตย์ สุจริต  
                                         อยู่อย่ำงพอเพียง  
                                         จิตสำธำรณะ  
 
๑. ควำมส ำคัญของผลงำน / นวัตกรรมถอดบทเรียน  
    ๑.๑ เหตุผลที่เกิดแรงบันดำลใจ ควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำรที่จะท ำผลงำน / นวัตกรรม  

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้สังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่
เกิดจากปัญหาด้านจิตใจของคนในสังคมที่เสื่อมลงทั้งทางด้านศีลธรรม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมก่อให้เกิดปัญหาที่ส าคัญ โดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชั่น ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ 
สั่งสมมาโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่วัยเยาว์ จึงท าให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเป็น “คนดี” 
เพราะถ้าผู้เรียนเป็นคนดีตั้งแต่เด็ก เขาก็จะคิดดี ท าด ีสร้างประโยชน์ให้สังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดี
ให้บ้านเมือง” และพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
หลวงรัชการที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทีว่่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนชาวไทยทั้งปวง” ซึ่งทรงรับสั่งให้ด าเนินการตามแนวทางของพระบาทาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙โดยการให้ทุกคนท าการเพ่ือบ้านเมืองและประชาชน โดยมีพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีกระแสรับสั่งให้จัด
การศึกษาโดยต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน ๔ เรื่อง คือ ๑. ทัศนคติที่ถูกต้อง ๒. พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง

แข็งแรง ๓. มีอาชีพ มีงานท า และ ๔. เป็นพลเมืองดี ดังนั้นหน่วยงานทางการศึกษาจึงได้ก าหนดนโยบาย 
แผน หลักสูตร ล้วนมุ่งที่จะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 

mailto:krutip1212@gmail.com
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาคส่วน  
ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้าง    
คนเก่งคนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัด
การศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญของ
การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้อนุมัติให้ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต  

 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นเสมือนเครื่องหลอมที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลอันส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทางด้าน พุทธิปัญญาจะต้องกระท าควบคู่ไป
พร้อม ๆ กับการเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนในด้านทักษะปฏิบัติ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับระบบการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนกับสังคม ผู้เรียนจึงควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละบริบท 
ด้วยเหตุนี้การ จัดการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม สามารถตอบสนองสังคมได้โดยการสร้างเสริมและปลูกฝัง
นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็น สมาชิกท่ีดีของ
โรงเรียนและสังคม สามารถควบคุมดูแลตนเอง และสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โรงเรียน
สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย และนักเรียนประพฤติตนในแนวทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสมช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาที่ดี (กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์, ๒๕๔๔ หน้า ๘) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทาง 
พระพุทธศาสนาที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สามารถฝึกได้ สามารถใช้สมองอันล้ าเลิศเป็น ๒ ผู้ที่ รู้ดี รู้ชั่ว 
สามารถคิดวิเคราะห์ประเมินค่าและก าหนดทางเลือกได้ (วีณา ประชากูล, ๒๕๔๙ หน้า ๑)  

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตระหนักในความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม จึงได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ เกิดทักษะกระบวนการ
คิด  มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  ด้วยการก าหนดให้มีกิจกรรมในการ
พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทั้ง 
๕ ประการ โดยใช้ TUNGNOI 3S Model ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 

 
 
 
 
 



๔ 
 

 

    ๑.๒ แนวคิด หลักกำรส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลงำนหรือนวัตกรรม สำมำรถอ้ำงอิงถึงแนวคิด หลักกำร
ทฤษฎี รูปแบบ วิธีกำร ฯลฯ ที่นำมำใช้ในกำรออกแบบผลงำนหรือนวัตกรรม  

แนวคิด หลักการส าคัญที่เก่ียวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม TUNGNOI 3S Model ประกอบด้วย   
TUNGNOI มาจาก  T: Thinks  ส่งเสริมกระบวนการคิด U : Upright ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  N : 
Nice People  ส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม มีระเบียบวินัยในตนเอง  G: Goal   มีเป้าหมายร่วมกัน  N: 
Nationalism  ส่งเสริมความเป็นไทยบนวิถีความพอเพียง  O: Opportunity   โอกาสเป็นของทุกคน โดย
ส่งเสริมให้ทุกคนท าความดี มีจิตสาธารณะ  I: Immunity  ส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และ 3S 
ประกอบด้วย Smart Student หมายถึง นักเรียนคุณภาพ Smart Teacher หมายถึง ครูคุณภาพ Smart 
School หมายถึง โรงเรียนคุณภาพ  

ซึ่งการด าเนินกิจกรรม “โดยรปูแบบ TUNGNOI 3S Model นี้ไดด้ าเนินการภายใต้แนวคิดและ
หลักการส าคัญต่าง ๆ ดังนี้  

๑.๒.๑ หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารการจัดการตามความต้องการและ
จ าเป็นของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ท า และร่วมประเมิน โดยใช้หลักการกระจายอ านาจทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป บนพื้นฐานหลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้
ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 ๑.๒.๒ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของแนวคิดการบ่งอ านาจหน้าที่การบริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  

๑.๒.๓ หลักการ แนวคิดการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการเขตสุจริต/โรงเรียนสุจริต) ซึ่งเปน็โครงการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน คร ูบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้บริหาร มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและจิตสาธารณะ ยึดมั่นในธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
เสมอภาคและเป็นธรรม 

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ด าเนินการบริหารโรงเรียนสุจริต โดยน ากระบวนการ TUNGNOI 3S Model         
มาบริหารภายใต้แนวคิด และหลักการส าคัญของการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ก าหนดจุดหมายปลายทาง ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยง
อบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต” โดยได้ด าเนินการตามขอบเขตของภารกิจ 
และจุดมุ่งเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวคือ  

๑. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ 
ปลอดอบายมุข ( Smart School โรงเรียนคุณภาพ ) 



๕ 
 

 

๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้นักเรียน มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต ( Smart Student นักเรียนคุณภาพ ) 

๓. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ( Smart 
Teacher  ครูคุณภาพ ) 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ 
และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร ( Smart School โรงเรียน
คุณภาพ ) 

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
โดยการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
ดังนี้ 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ 
๑. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนก เปรียบเทียบ ให้เหตุผล        

มีวิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติ ไม่ให้เกิดการ
การกระท าใดๆ เพื่อตนเอง หรือผู้อื่นให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ซื่อสัตย์ 

๒. มีวินัย หมายถึง นักเรียนมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลง 
ข้อบังคับ กติกา ระเบียบ กฎหมายของครอบครัว โรงเรียน สังคม และยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเคารพ
สิทธิของผู้อื่นและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก 

๓. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคมและโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ 

๔. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง นักเรียนมีการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกนัสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๕. มีจิตสาธารณะ หมายถึง นักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม 
๒. จุดประสงค์และเป้ำหมำยของผลงำน / นวัตกรรมถอดบทเรียน  
    ๒.๑ จุดประสงค์เขียนให้สอดคล้องกับควำมส ำคัญของผลงำน / นวัตกรรม  
       ๒.๑.๑ เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ 
ทักษะกระบวนการคิด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
       ๒.๑.๒ เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริต โดยใช้ TUNGNOI 3S Model ที่มีประสิทธิภาพ 
       ๒.๑.๓ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรคุณภาพ ประกอบด้วย Smart Student (นักเรียนคุณภาพ)  
Smart Teacher  (ครูคุณภาพ) และ Smart School (โรงเรียนคุณภาพ) 
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   ๒.๒ เป้ำหมำย  
         เชิงปริมำณ  
          ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑๒ คน นักเรียน  ๑๒๓  คน  
         เชิงคุณภำพ  
         ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งน้อย มีทักษะกระบวนการคิด ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต  
         ๒. โรงเรียนวัดทุ่งน้อย มีรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริต โดยใช ้TUNGNOI 3S Model การบริหาร
โรงเรียนสุจริต ที่มีประสิทธิภาพ  
         ๓. โรงเรียนวัดทุ่งน้อยเป็นองค์กรคุณภาพ 
๓. กระบวนกำรผลิตผลงำนหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

TUNGNOI 3S Model การบริหารโรงเรียนสุจริต เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง และมีอาชีพสุจริต เป็นบุคคลที่
ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น   

TUNGNOI 3S Model การบริหารโรงเรียนสุจริต เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน และจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ ท าให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการ
ขับเคลื่อนที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดทุ่งน้อย โดยใช้กระบวนการ
วงจรคุณภาพ   P-D-C-A ในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินการการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต บรรลุตาม
เป้าหมาย มีรายละเอียดของการด าเนินการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต ดังนี้  
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ประชุมชี้แจง/ท าความเข้าใจ(ครู/คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง

และชุมชน 

                                                                         Flow Chart 
ส ารวจปัญหาในการพัฒนา 

 
จัดล าดับความส าคัญ ก าหนดปัญหาและความต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          รูปแบบกำรขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต โดยใช้ TUNGNOI 3S Model กำรบรหิำรโรงเรียนสุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

      การปรับปรุง/แก้ไข 

Yes                                    No 

รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
 โดยใช้ TUNGNOI 3S MODEL 
 
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ประชาสมัพันธ์และขยายผล                                                    

 
 
 

* นโยบายโรงเรียนสุจริต 
* ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู   
  บุคลากรทางการศึกษา 
* คณะกรรมการสถานศึกษา 
* นักเรียน 
* องค์กรภายนอก 

 
 
 

 T: Thinks  
     ส่งเสริมกระบวนการคิด 

 U: Upright  
     ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 N: Nice People  
     ส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม 

 G: Goal   
     มีเป้าหมายร่วมกัน 

 N: Nationalism  
     ส่งเสริมความเป็นไทยบนวิถี  
     ความพอเพียง 

 O: Opportunity  
     โอกาสเป็นของทุกคน 

 I: Immunity 
    ส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 
 

ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียนมีคุณลักษณะ   
โรงเรียนสุจริต ๕ ประกำร 
* ทักษะกระบวนการคิด 
* มีวินัย 
* ซื่อสัตย์ สุจริต 
* อยู่อย่างพอเพียง 
* จิตสาธารณะ 

Process 
(กระบวนกำร) 

 

Input 
(ปัจจัยน ำเข้ำ) 

 

Output 
(ผลผลิต) 

 

Smart Student 
                   นักเรียนคุณภำพ  
Smart Teacher  
                   ครูคุณภำพ  
Smart School 
                   โรงเรียนคุณภำพ 
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๓.๑ ขั้นวำงแผน (Plan)  
ศึกษาปัจจัยน าเข้า (Input ) ได้แก่ นโยบายโรงเรียนสุจริตจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ความเข้าใจ
และน าแนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการสร้างความสุจริตโปร่งใส เรื่องการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและเรื่องป้องกันการทุจริตตามโครงการโรงเรียนสุจริตโดยการประชุมเพ่ือร่วมวางแผนการพัฒนา 
ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาด้านคุณธรรม ในโรงเรียน ความต้องการเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม เรื่องการสร้างความสุจริตโปร่งใส ของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท าให้มีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  
๓.๒ ขั้นปฏิบัติตำมแผน (Do)  

เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือน ารูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดย
ใช้ TUNGNOI 3S Model  ในการด าเนินงาน มีการก าหนดแนวทาง วิธีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน
อนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้สามารถใช้นวัตกรรม มีการท างานเป็นทีม  

การน ารูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ TUNGNOI 3S Model นั้น โรงเรียนวัดทุ่งน้อยได้
ด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมการ
บริหารที่ก าหนดไว้โดยมีกระบวนการ ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
T : Thinks ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิด                 
(ด าเนินงานผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน กิจกรรมค่ายพุทธบุตร และกิจกรรมโครงงานโรงเรียน
สุจริต)  

เน้นการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดย
การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน  ปลูกจิตส านึกให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนมีความรู้     
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด โดยการจัดกิจกรรมผ่าน
กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนด าเนินการให้ความรู้กับนักเรียนแกนน าในการด าเนินกิจกรรมค่าย
เยาวชน คนดีของแผ่นดิน  

กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” มีการแบ่งนักเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ให้ความรู้นักเรียนเป็น
ฐานตามตัวชี้วัดโรงเรียนสุจริต โดยมีนักเรียนแกนน าเป็นพ่ีเลี้ยงในแต่ละฐาน และมีคุณครูคอยให้การช่วยเหลือ
และเป็นที่ปรึกษา  

กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสุจริต โดยจัดกิจกรรมการเรียน และฝึกการท าโครงงาน เช่น โครงงานปลาย
เท้าเข้าแถวไปเรียน โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา โครงงานรักแกไม่รู้โรยเป็นต้น ซึ่งกิจกรรมโครงงาน
โรงเรียนสุจริต ผลจากการอบรมมีสถานการณ์ให้นักเรียนต้องการเรียนรู้ด้วยโครงงาน นักเรียนจึงท าโครงงาน
โรงเรียนสุจริต โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา  

 
 
 



๙ 
 

 

U : Upright ส่งเสริมให้มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
(ด าเนินงานผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง โตไปไม่โกง  กิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่โรงเรียน กิจกรรมของหายได้คืน 
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน)  

เน้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลง 
ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม และการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี ประพฤติตรงต่อตนเอง และ
ผู้อื่น ทั้งกาย วาจา และใจ สรา้งความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภมูิใจในการท าความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมที่
จะไม่เป็นคนโกง พูดความจริง ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้อ่ืน ความคิดที่ดีในการอยู่ค่าย ค าพูดดีที่ตั้งใจจะพูด และ
การท าความดีที่ตั้งใจจะท า โดยเริ่มจากการฝึกให้เด็กเคารพกฎกติกาพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น ไม่โกหก เข้าแถวรับ
อาหาร  ส่งการบ้านตามเวลา ไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะ
เรียน และการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน เป็นต้น เพ่ือโตขึ้นจะได้ปฏิบัติตามกฎของสังคมอย่างไม่มี
ปัญหา และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป สร้างความตระหนักในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน ใช้สติปัญญา ในการด าเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงโตไปไม่โกง  
N : Nice People  ส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม มีระเบียบวินัยในตนเอง  
 (ด าเนินงานผ่านกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ) 

เน้นการปลูกฝังและพัฒนาให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มี
ความรู้ความสามารถ ในการท างาน เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดย
ก าหนดพันธกิจในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดรับกับ เป้าหมายในการ
สร้างนักเรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี  เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งม่ันในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย 
และ ๘) มีจิตสาธารณะ 
G: Goal   มีเป้ำหมำยร่วมกัน 
(ด าเนินงานผ่านการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนวัดทุ่งน้อย) 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนวัดทุ่งน้อยด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ตั้งแต่ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
นักเรียนและองค์กรภายนอก โดยทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และสามารถด ารงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
N: Nationalism  ส่งเสริมควำมเป็นไทยบนวิถีควำมพอเพียง  
(ด าเนินงานผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมวิถีธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง) 

ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีความ
พอเหมาะ พอควร พอเพียง ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งของตนเอง และของส่วนรวม อย่างประหยัด 
คุ้มค่า เก็บรักษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป เช่น ปิด-เปิดไฟ พัดลมเครื่องปรับอากาศหลังการเลิกใช้งาน
ทันที กิจกรรมธนาคารขยะโดยครูเป็นตัวอย่างในการทิ้งขยะได้ถูกที่ คัดแยกขยะได้ ท าสื่อการเรียนการสอน



๑๐ 
 

 

จากวัสดุเหลือใช้ ครูใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของผลงานให้คุ้มกับการลงทุน ไม่ใช้
ของฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการ
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระท าผิดพลาด  
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมผ่านกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพ่ือน าไปท าอาหาร
รับประทานที่บ้านและน าส่วนที่เหลือไปขายเป็นรายได้พิเศษ 
O: Opportunity   โอกำสเป็นของทุกคน โดยส่งเสริมให้ทุกคนท ำควำมดี มีจิตสำธำรณะ  
(ด าเนินงานผ่านกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก)  

ส่งเสริมให้นักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม มองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมี
ส่วนในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆ ที่เป็นปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในความ
รับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติ ร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่สังคมของเรา ท าให้เกิดความรู้สึกที่
ปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม นึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระท า
เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องอาศัยความมีน้ าใจไมตรีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเก้ือกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน                          
การด ารงชีวิตในสังคมที่มีการช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับเรา  
หรือเราไม่ได้เดือดร้อนด้วย แต่ก็เต็มใจที่จะแบ่งปันให้การช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน นั่นคือการแสดงความมี                    
จิตสาธารณะนั่นเอง  
 กิจกรรมชายทะเลสวยด้วยมือเรา โดยร่วมกับองค์กรภายนอกเช่นประมงหมู่บ้าน ท าความสะอาด
ชายทะเล ท าบ้านให้ปลาอยู่ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกด้วยความเต็มใจในการมีจิตสาธารณะ ท าความ
สะอาดวัด สถานที่ที่ใช้ส่วนรวม 

กิจกรรมสภานักเรียน   การเลือกตั้งประธานนักเรียน กรรมการสภานักเรียน เป็นแกนน าในการ
ท างานสภานักเรียน โรงเรียนให้ความรู้กับคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นสภานักเรียนสุจริต โดยสภา
นักเรียนร่วมกันก าหนดแนวกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนการร่วมกันก าหนดข้อปฏิบัติการ
ให้รับรู้ถึงโทษภัยของการทุจริต ความไม่พอเพียง ความเห็นแก่ตัว การขาดระเบียบวินัย ตรวจสอบ ก ากับดูแล
สอดส่องพฤติกรรมของเพ่ือนนักเรียน การสร้างเครือข่ายนักเรียนให้เข้มแข็ง ฝึกระเบียบวินัย ให้มีความ
รับผิดชอบตามวัย  
I: Immunity  ส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี   
(ผ่านกิจกรรม หน้าเสาธง โตไปไม่โกง กิจกรรมท าดีมีรางวัล)  

ส่งเสริมให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกชนิด เพ่ือให้
นักเรียนภาคภูมิใจเมื่อพูดความจริง และปฏิบัติได้ถูกต้องมีความตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเอง ชื่นชมและเผยแพร่ความดีของเพื่อน และน าตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี ของเพื่อนไปเป็นส่วน
ความตั้งใจที่จะท าเพ่ือตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติมีทักษะกระบวนการ
คิด จ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิ
ของตนเอง ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเอง และผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่าง



๑๑ 
 

 

มีความสุข ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความรับผิดชอบและความมีวินัย ท าให้นักเรียน
มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคมปัจจุบัน มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  

กิจกรรม หน้าเสาธง โตไปไม่โกง เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักว่าต่อไปใน 
อนาคตจะเป็นคนดี ไม่โกง ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านบทเพลงและการแสดงท่าทางประกอบ  

กิจกรรมท าดีมีรางวัล เป็นกิจกรรมชักจูงใจให้นักเรียนท าความดี เช่นเก็บเงินได้น าส่งครูเพ่ือหาเจ้าของ 
จะได้รับค าชมเชยหน้าเสาธง สิ้นปีการศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท าความดี 
๓.๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบผลผลิต (Output)  

จากการใช้นวัตกรรม TUNGNOI 3S Model การบริหารโรงเรียนสุจริต โดยยึดวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ผลส าเร็จอย่างสมดุล ประเมินพฤติกรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต ประเมิน ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการประเมิน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๑ 
 

 

ผู้บริหำรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยกิจกรรม 
คุณลักษณะ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เครื่องมือในกำรตรวจสอบ/ประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะกระบวนกำรคิด 
-กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน  
-กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  
-กิจกรรมโครงงานสุจริต(รักแกไม่รู้โรย)  
 

- ระดับคุณภาพของ กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน”  
ระดับคุณภาพของ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
- จ านวนโครงงาน สุจริตที่ประสบความส าเร็จ  
- ความพึงพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม  

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

ผู้บริหาร, คณะครู, 
นักเรียนแกนน า  

มีวินัย  
-กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม-
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ 

- ระดับคุณภาพของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- การเข้าแถวของนักเรียน  
- จ านวนกิจกรรมที่ปฏิบัติ  
- สมุดบันทึกกิจกรรมประจ าวัน  
- ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง  

- แบบประเมินคุณภาพของโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 
- แบบประเมินกิจกรรมหน้าเสาธง  
- แบบประเมินกิจกรรมประจ าวัน  
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง  
- ภาพถ่าย  

ผู้บริหาร, คณะครู, ครู
เวรประจ าวัน,นักเรียน
แกนน า, สภานักเรียน  

ซื่อสัตย์สุจริต  
-กิจกรรมหน้าเสาธงโตไปไม่โกง    
-กิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่โรงเรียน 

- ระดับคุณภาพของกิจกรรมหน้าเสาธงโตไปไม่โกง    
- ความพึงพอใจของนักเรียน  

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมหน้าเสาธงโต
ไปไม่โกง    
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

คณะครู, ครูแกนน า,
นักเรียนแกนน า  



๑๒ 
 

 

ผู้บริหำรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยกิจกรรม (ต่อ) 
 
คุณลักษณะ/กิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  เครื่องมือในการตรวจสอบ/ประเมิน  ผู้รับผิดชอบ  
อยู่อย่ำงพอเพียง  
-กิจกรรมโครงการส่งเสริมวิถีธรรมน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- ระดับคุณภาพของกิจกรรมโครงการส่งเสริมวิถี
ธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความพึงพอใจของนักเรียน 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมวิถีธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง  
- ภาพถ่าย  

คณะครู, ครูแกนน า,
นักเรียนแกนน า  

จิตสำธำรณะ  
-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
-กิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก  
 

- จ านวนนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการในสภา
นักเรียนที่ร่วม กิจกรรม  
- ระดับคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- ระดับคุณภาพของกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก 

- รายงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียน  
- รายงานกิจกรรมจิตสาธารณะ  
- ภาพถ่าย  

ครูแกนน า, สภา
นักเรียน  

 



๑๓ 
 

 

๓.๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริง (Reflection)  
จากการใช้นวัตกรรม TUNGNOI 3S Model การบริหารโรงเรียนสุจริต มาวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ 

ข้อเสนอแนะ (Feedback) ว่ามีปัญหา อุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่ ถ้าหาก “ใช่”ก็จะน าปัญหา 
อุปสรรคที่พบมาเป็นสิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง ในขั้นตอน ของการวางแผนเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติอีกครั้ง ถ้าหาก “ไม่ใช่” แสดงว่านวัตกรรม TUNGNOI 3S Model การบริหารโรงเรียนสุจริต บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่และขยายผลการด าเนินงานสู่โรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือพัฒนาความสุจริตโปร่งใสที่ยั่งยืนและส่งผล ในภาพกว้างต่อไป 
๔. ผลกำรด ำเนินกำร ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ  

การด าเนินการตามรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ TUNGNOI 3S Model การบริหาร
โรงเรียนสุจริต  ครอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงค์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
ดังนี้  

๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต คิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีผลงานที่มีคุณภาพ ไม่น าของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง มีการออม การ
ใช้จ่ายเงินอย่างมีวินัย ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รู้จักการเสียสละ มีจิตอาสา ท างานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีน้ าใจ ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มใจ การแต่งกายตามระเบียบทุกวัน เข้าแถวเคารพธงชาติ เดินแถว
ขึ้นลงบันไดตาม  กฎจราจร ยิ้มไหว้ทักทายกัน  

๒. โรงเรียนวัดทุ่งน้อย  มีรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ TUNGNOI 3S Model      
การบริหารโรงเรียนสุจริต ที่มีประสิทธิภาพ 

๓ โรงเรียนวัดทุ่งน้อยเป็นองค์กรคุณภาพ ประกอบด้วย 
   ๓.๑ Smart Student ผู้เรยีนคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
   มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผูค้ิดริเริ่มและ สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้มี

ความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี ผู้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  

   ๓.๒ Smart Teacher คุณครูคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
   เป็นผู้เรียนรู ้ยึดมั่นในวิชาชีพครู ครูผู้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ครูผู้จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มี

ทักษะด้านวิชาการและด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ใช้ไอที ดิจิทัล และมีคุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  

   ๓.๓ Smart School โรงเรยีนคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
   มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ มีการบริหารจัดการโดยใช้

ระบบ ICT มีการจัดสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและอารมณ์ที่ดี 
 



๑๔ 
 

 

๔. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  
๕. องค์กรภายนอก  ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ ร่วมประชุมวางแผน และสนับสนุนกิจกรรม ร่วมประเมินผล ควบคุมดูแลพฤติกรรม
นักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 
๕. ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

๑. การมีส่วนร่วม ผู้บริหาร มีเป้าหมายในการด าเนินงานชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา น าพาการปฏิบัติ 
และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องแบบกัลยาณมิตร เป็นระยะๆ เพ่ือสรุปและปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการ เป็น
แบบอย่างที่ดี เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๒. ความเอาใจใส่ของคณะครู ความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน การช่วยเหลือกัน การท างาน
อย่างเป็นระบบ การปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ที่ก าหนดตามรูปแบบการขับเคลื่อน 
โรงเรียนสุจริต โดยใช้ TUNGNOI 3S Model การบริหารโรงเรียนสุจริต เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๓. นักเรียนให้ความร่วมมือ ร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียน และมีจิตส านึก เสียสละ เต็มใจ  
ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”                   
(โรงเรียนสุจริต) อย่างจริงจังต่อเนื่อง  

๔. คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียน คร ูและนักเรียน ในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ด้านการ
สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ แรงงาน ภูมิปัญญา การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  

๕. ผู้ปกครอง/ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต
ให้ประสบความส าเร็จ ให้ความร่วมมือในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ติดตัวนักเรียน เช่นการมา
โรงเรียนให้ทัน มีความตั้งใจในเรื่องการเรียน ส่งเสริมการท าโครงงาน ความมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา  
๖. บทเรียนที่ได้รับ  

๖.๑ มีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่ชัดเจนใน รูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริต โดยใช้
นวัตกรรม TUNGNOI 3S Model การบริหารโรงเรียนสุจริต  เพ่ือเป็นการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประสบความส าเร็จได้โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

๖.๒ คร ูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน  

๖.๓ การฝึกนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักวางแผนการท างานและคิดแก้ปัญหาเอง จะเป็นการ
ปลูกฝังจากจิตใต้ส านึกท่ีดีที่สุด  

๖.๔ แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าค าสอน การได้เห็นแบบอย่างที่ดี สร้างองค์ความรู้ได้ดีที่สุด  
๖.๕ การนิเทศติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน อย่างต่อเนื่องและเป็นกัลยาณมิตรเพ่ือให้การด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพ 
 



๑๔ 
 

 

๗. กำรเผยแพร่ / กำรได้รับกำรยอมรับ / รำงวัลที่ได้รับ  
กำรเผยแพร่  
  การเผยแพร่นวัตกรรม TUNGNOI 3S Model การบริหารโรงเรียนสุจริต  

๑. ไดเ้ผยแพร่นวัตกรรมให้กับโรงเรียนอื่นๆ  
๒. เผยแพร่ทางจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
๓. เผยแพร่ทาง Facebook โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 
๔. เผยแพร่ทาง Website  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 

กำรได้รับกำรยอมรับ  
- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีโรงเรียนอื่นๆ มาศึกษาดูงาน  
 



๑๕ 
 

 

รำงวัลที่ได้รับ  
- ผู้บริหารได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 

ประเภท ผู้บริหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต )ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

- ผู้บริหารได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข  
- ผู้บริหารได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี ๒๕๖๔   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
- ผู้บริหารได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม รายการ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม  ประเภทผู้บริหาร

สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี ๒๕๖๔  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

-ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับ  เหรียญทอง  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภท ครู 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต )
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

-ครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภท 
ครู ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต )
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

-ครูได้รับรางวัลชมเชย  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภท ครู ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต )ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

-ครูได้รับรางวัล ชมเชย รายการนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครูผู้สอน ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ปี ๒๕๖๔   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

- ครูได้รับรางวัลระดับดี รายการ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี ๒๕๖๔  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
๘. เงื่อนไขควำมส ำเร็จ  

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันทั้งหน่วยงานและมีแนวทางไปใน
ทิศทางเดียวกัน  รวมถึงต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก ในการสนับสนุน
และมีส่วนร่วม 

ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการพัฒนากับนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เหมาะสมต่อไป  

 
 
 



๑๔ 
 

 

แนวทำงกำรน ำไปใช้  
๑. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท านวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนควร

สนับสนุน ทั้งงบประมาณด าเนินงานจัดท าและรางวัล เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

๒. เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องมีการประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

๙. ควำมสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประกำรของโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
คุณลักษณะ กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบ 

๑ ทักษะ
กระบวนการคิด 

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีศรี
แผ่นดิน  
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  
กิจกรรมโครงงานสุจริต  

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

๒ ความมีวินัย กิจกรรมโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ 

- แบบประเมินคุณภาพของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- แบบประเมินกิจกรรมหน้าเสาธง  
- แบบประเมินกิจกรรมประจ าวัน  
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง  
- ภาพถ่าย  

๓ ความซื่อสัตย์
สุจริต 

กิจกรรมหน้าเสาธงโตไปไม่โกง   
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่
โรงเรียน 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมหน้าเสาธงโตไปไม่โกง    
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

๔ อยู่อย่าง
พอเพียง 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมวิถี
ธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมโครงการส่งเสริมวิถี
ธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง  
- ภาพถ่าย  

๕ จิตสาธารณะ กิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
กิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก  

- รายงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียน  
- รายงานกิจกรรมจิตสาธารณะ  
- ภาพถ่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

๑๐. กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญำโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 
ปฏิญญำ กิจกรรมที่สอดคล้อง วิธีกำร 

๑ การปลูกฝัง  
 
                                      

กิจกรรมสภานักเรียน  
การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ 
 

- การให้ความรู้การเลือกตั้ง 
  แนวทางในการปฏิบัติตนที่สนองต่อการพัฒนา
คุณลักษณะคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียน
สุจริต  

กิจกรรมโครงการส่งเสริมวิถีธรรมน้อม
น าเศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน  
- ปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ 
- ติดตาม/สรุปผล 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร - ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน  
- ร่วมกันอบรม/ให้ความรู้  
- ปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ 
- ติดตาม/สรุปผล 

กิจกรรมโตไปไม่โกง 
(กิจกรรมหน้าเสาธง) 
 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบ  
- ร่วมกันก าหนดกิจกรรมหน้าเสาธง  
- ปฏิบัติกิจกรรมทุกวันท าการ  
- ติดตาม/สรุปผล  

๒ การป้องกัน  - กิจกรรมโครงงานสุจริต  
- การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ 
  

- ร่วมกันอบรม/ให้ความรู้  
- รับรู้โทษภัยของการทุจริต  
- ปฏิบัติตนตามโครงงาน  
- ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความ
สุจริต  
- ติดตาม/สรุปผล  

๓ การสร้างเครือข่าย  กิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก - ร่วมท ากิจกรรมกับองค์กรภายนอก 
 - ติดตาม/สรุปผล 

กิจกรรมสภานักเรียน - การประชุมชี้แจง  
- การคัดเลือกแกนน า  
- ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 



๑๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

กำรเผยแพร่ผลงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 

กำรได้รับกำรยอมรับ 

โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

รำงวัลที่ได้รับ 

 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

รำงวัลที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

รำงวัลที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

 

รำงวัลที่ได้รับ 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

กิจกรรมค่ำย คนดีของแผ่นดิน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหน้ำเสำธง โตไปไม่โกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจิตอำสำ ร่วมกับองค์กรภำยนอก



๒๖ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


