แบบรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ที…่ 1….รหัส..1.7…
ชื่อโครงการ/งาน โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.2 ชื่อผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ.......นางสาวภัทรา คำดา และคณะ
1.3 ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
1.4 งาน/กิจกรรมนี้มี
 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2
 มีทั้ง 2 ภาคเรียน
1.5 งบประมาณ  เงินอุดหนุน
 เงินพัฒนาผู้เรียน  เงินบำรุงการศึกษา
 อื่นๆ
งบประมาณ
ทั้งหมด
(บาท)
15,500

ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 1
งบประมาณภาคเรียนที่ 1
ได้รับ
ใช้จริง
เกินกว่างบ
ต่ำกว่างบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,500
15,500
-

1.6 สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่..........
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่..........

1.7 สนองนโยบาย กลยุทธ์ที่
1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน
 3 เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล
 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

1.8 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ความซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ตให้ แ ก่ ผ ู ้ บ ริ ห าร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่บุคลากร
ในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
ตอนที่ 2 วิธีดำเนินการจัดกิจกรรม
2.1 ชื่อกิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมอบรมเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
2.2 อธิบายขั้นตอน/วิธีการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมอบรม
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวแทนครูและ
คณะกรรมการสภา
นักเรียน

2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน คณะกรรมการ
การทุจริต และสรุปผลการ โรงเรียนสุจริต
ดำเนินงานที่ผา่ นมา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สถานที่

ระยะเวลา

1. คัดเลือกตัวแทนครูและคณะกรรมการสภา โรงแรม
นักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยาจำนวน บรรจงบุรี
50 คน
2. ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับการอบรม
STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม
เชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน จ. สุราษฎร์ธานี
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการกล่อม
เกลาจิตใจของผู้เรียนและต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิ อบตามหลักสูตรของ
สำนักงานป.ป.ช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ตัวแทนสภานักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมกลับมาขยายผลในโรงเรียนต่อไป

19 ธันวาคม
2564

1. ดำเนินการวางแผน รวบรวมข้อมูลต่างๆ
เพื่อการจัดทำโรลอัพ
2. จัดทำโรลอัพ เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานที่
ผ่านมา

1 มกราคม 31 มีนาคม
2565

โรงเรียน
สุราษฎร์
พิทยา

หมายเหตุ : ให้นำเสนอการดำเนินการในทุกกิจกรรมย่อย
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
3.1 ผลการดำเนินงาน
ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม บรรยายหรืออภิปรายผลการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม ตามข้อ 2.2
(ทุกกิจกรรมย่อย)
1) กิจกรรมอบรมเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
ผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมเครือข่ายโรงเรียนสุจริตส่ง ตัวแทนครูและสภานักเรียนเข้ารับการอบรม
STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากรอบรม
ให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริต ผลปรากฏว่า คณะกรรมการสภานักเรียนและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เข้าร่วมอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการกล่อมเกลาจิตใจและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบตามหลักสูต รของ
สำนักงานป.ป.ช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ ความรู้ในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา และปลูกฝังค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปขยายผลในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาต่อไป
2) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนิน งาน กิจ กรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ ่านมาในรอบปี
การศึกษา ผลปรากฎว่า ได้ดำเนินการวางแผน รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อ
จัดทำโรลอัพ เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน
หรือเครือข่ายโรงเรียนสุจริตได้ศึกษาต่อไป
3.2 การประเมินผลการบรรลุความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ตามตัวชี้วัด (ตามกิจกรรมหลัก)
ที่

ตัวชี้วัด

1

ด้าน
ปริมาณ
(ตัวเลข)

เป้าหมาย
(ร้อยละ/จำนวน)

ผลผลิต
(ร้อยละ/จำนวน)

1. ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภา
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภา
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ 90

2. มีโรลอัพ เกี่ยวกับการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนและ
สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

2. มีโรลอัพ เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตของโรงเรียนและสรุปผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลการประเมิน
บรรลุ



ไม่
บรรลุ

ที่

ตัวชี้วัด

2

ด้าน
คุณภาพ

เป้าหมาย
(ร้อยละ/จำนวน)

ผลผลิต
(ร้อยละ/จำนวน)

1. ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภา
นักเรียนได้รับการส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต
(บรรยาย)
2. มีการสร้างเครือข่ายรณรงค์
ป้องกันการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

1. ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภา
นักเรียนได้รับการส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีการสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกัน
การทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ

ผลการประเมิน
บรรลุ

ไม่
บรรลุ



3.3 สรุปผลการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินผลการดำเนินงานตามตารางดังนี้

ที่

1
2
3
4

ดีมาก
(>90%)

รายการที่ประเมิน
สรุปผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามตัวชี้วัด ระดับใด
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระดับใด
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภาพรวมของผลการปฏิบัติงานตามงาน/กิจกรรม

ระดับการประเมิน
ดี
พอใช้
น้อย
(75(60- (5089%)
74%) 59%)






3.4 การแปลผลและเกณฑ์การพิจารณา
ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00
4.00-4.49
3.50-3.99
3.00-3.49
2.50-2.99

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
ปรับปรุง

ร้อยละผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
75-89
60-74
50-59
ต่ำกว่าร้อยละ 50

ปรับปรุง
(<50%)

ตอนที่ 4 สรุปผลการประเมินโดยรวมของกิจกรรม
4.1 จุดเด่นของงาน/กิจกรรม/โครงการครั้งนี้
กิจกรรมต่างๆในโครงการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”
เป็ น การเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ค ่ า นิ ย มความซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต แก่ ผ ู ้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ทุกคนในโรงเรียน สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันแ ละ
ปราบปรามการทุจริต มาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน
4.2 จุดที่ควรพัฒนาของงาน/กิจกรรม/โครงการครั้งนี้
บุคลากรแต่ละฝ่ายยังขาดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำหลักสูตรทุจริตศึกษาไปใช้ ทำให้การมี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่มากพอ จึงยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่บ้าง
4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน/กิจกรรม/โครงการครั้งนี้
ส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้านทุจริต ควรลงพื้นที่ให้ความรู้แก่สถานศึกษาทั่ว
ประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ชัดเจนและทั่วถึงอย่างแท้จริง
4.4 ผลการประเมินงาน/กิจกรรม/โครงการ อยู่ในระดับคุณภาพใด
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
4.5 งาน/กิจกรรม/โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/กิจกรรม/โครงการแล้ว
 ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป
เพราะ โครงการนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถานศึกษา
 ไม่ควรดำเนินอีกในปีงบประมาณต่อไป
เพราะ................................................................................................................................

ตอนที่ 5 รายละเอียดงบประมาณ (ลงเฉพาะรายการที่มีในกิจกรรม)
ที่
1.

2.

รวม

รายการ
กิจกรรมอบรม
เครือข่ายโรงเรียน
สุจริต
กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต
และสรุปผลการ
ดำเนินงานที่ผา่ นมา

ลูกจ้าง ค่าตอบ
ค่า
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ชั่วคราว แทน
สาธารณูปโภค
-

-

15,500

-

-

-

15,500

-

-

-

ค่า
ค่าที่ดิน
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
-

รวม
-

-

-

15,500

-

-

15,500

ตอนที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (แนบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาคผนวก)
1. กิจกรรม อบรมเครือข่ายโรงเรียนสุจริต คณะกรรมการสภานักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90
2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน จึง
ไม่สามารถประเมินความพึงพอใจได้)
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” มีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนำผลมาพัฒนาในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป

ภาคผนวก

สรุปผลการประเมินกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละของเพศผู้ตอบประเมิน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
20
30
50

ร้อยละ
50.00
50.00
100

ตารางที่ 2 แสดงระดับการศึกษาของเพศผู้ตอบแบบประเมิน
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

จำนวน (คน)
50
50

ร้อยละ
100.00
100

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลความคิดเห็น
ด้านวิทยากร
1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี
ความชัดเจน
2.ความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาใน
การอบรม/เผยแพร่ความรู้
3.ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม/
เผยแพร่ความรู้
4.การตอบข้อซักถามในการอบรม/
เผยแพร่ความรู้
5.กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด

มากที่สุด

มาก

26
(52.00)
23
(54.00)
26
(52.00)
26
(52.00)
27
(54.00)

24
(48.00)
27
(46.00)
24
(48.00)
24
(48.00)
23
(46.00)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ที่สุด

ความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ข้อมูลความคิดเห็น
ด้านระยะเวลา
6.ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
7.ความเหมาะสมของเนื้อหากับ
ระยะเวลาที่กำหนด
ด้านการนำไปใช้
8.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
9.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้

มากที่สุด

มาก

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ที่สุด

ความ
พึงพอใจ

27
23
(54.00) (46.00)
26
24
(52.00) (48.00)

มากที่สุด

26
20
4
(52.00) (40.00) (8.00)

มากที่สุด

27
23
(54.00) (46.00)

มากที่สุด

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 50 คน ที
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับกิจกรรมที่มีความพึงพอใจสูงสุดไปยังความพึงพอใจต่ำสุด
ตามลำดับ ได้แก่ ในด้านวิทยากร กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด และการตอบข้อซักถาม
ในการอบรม/เผยแพร่ความรู้ ความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม/เผยแพร่ความรู้ อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี ความชัดเจน ความครบถ้วนของเนื้อหาในการ
อบรม/เผยแพร่ความรู้ มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 52 ด้านระยะเวลา ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54 และความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลาที่กำหนด มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52 ในด้านการนำไปใช้ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีระดับความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 54 และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อย
ละ 52

การประเมินกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

ที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน

ชาย

หญิง

2. ระดับ
ม.1
ตอนที่ 2 แบบประเมินกิจกรรม

ม.2

ข้อมูลความคิดเห็น

ม.3

มาก
ที่สุด

ม.4

มาก

ม.5

ระดับความพึงพอใจ
ปาน น้อย
น้อย
กลาง
ที่สดุ

ม.6

ความ
พึงพอใจ

ด้านวิทยากร
1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2.ความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม/
เผยแพร่ความรู้
3.ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม/เผยแพร่
ความรู้
4.การตอบข้อซักถามในการอบรม/เผยแพร่ความรู้
5.กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ความรู้
ที่ถ่ายทอด
ด้านระยะเวลา
6.ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
7.ความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลาที่กำหนด
ด้านการนำไปใช้
8.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
9.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ..........................................................
.......................................................................................................................................................................................

กิจกรรมอบรมเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

