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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

หลักการและเหตุผล  

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ประจำปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ นั้น ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
ของตน เพ่ือสนับสนุน และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่   ๒   บรูณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่   ๔   พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
       การทุจริตสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์  

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

พันธกิจ  
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 ๒. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที ่พึงประสงค์และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง  
 ๓. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม  
 ๔. พัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์  

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
๒. ผู้เรียนมีจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียงมี

ความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีดี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม  



๔. ครูมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนรู้สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ  
๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
  วัตถุประสงค์  

มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ  วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา 
ตลอดจนเป็นการ วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ / แนวทางดำเนินงาน  

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานดำเนิน
 ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๑.๒ ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 แก่คร ู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล   
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 

 เพ่ือให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  

๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
 คุณธรรมและจริยธรรม  

๒.๓ ควบคุมำกับดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ ศ ึ ก ษ า
 นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๓. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา  

๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตของสถานศึกษา  

๓.๒ กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตรบังคับที่
 ใช้ ฝึกอบรมครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ  



๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตของสถานศึกษา  

๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  

 ๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
 ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
 ทุจริต สถานศึกษา  

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
 ทุจริต สถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

  วัตถุประสงค์  

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู ้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการ สถานศึกษาให้เป็นกลในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือ เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ / แนวทางดำเนินการ  

๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกการเป็น 
พลเมืองด ี 

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
 องค์กรทุกภาคส่วน  

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
 อิสระ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสาธารณชนรับทราบ 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
  ๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ การ 
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  



๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
 ตื่นตัว ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย
 รวมทั้ง สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

๒.๔ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ
 ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริสถานศึกษา  
  วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  
 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

๑. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงาน บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  

  ๑.๑ ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
 หน่วยงาน  อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
 รับผิดชอบ  

  ๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง  
๑.๓ สนับสนุนศึกษา ควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน

 การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 

 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 สถานศึกษา 
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  



 ๓.๑ สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ที่มี
 ความทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๓.๒ สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
 สถานศึกษา  

๓.๓ ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของแต่
 ละ หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  

๔.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  

๔.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

 ๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดกาi 

ความเสี่ยง   

  ๕.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา  

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 
 ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  
 มาตรการ / แนวทางดำเนินงาน  

๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

๑.๑ กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ  

๑.๒ กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

๑.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ
 ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  



๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

๒.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

๒.๒ กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
 คร ู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  

 ๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต  

 ๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  

 ๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 ๕. โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

บทสรุป  

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเร ียนชะรัดชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง
ไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน กรรมการ สถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบัง
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จาก ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ส่วนราชการและ
สถานศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการ
เป็นพลเมืองดี มี ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
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แผนงำน/โครงกำร โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

ปีงบประมำณ 256๕ 
 

โครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรม 1. ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 2. โรงเรียนคุณธรรม 
 3. ทดสอบธรรมสนามหลวง 
 4. เศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงำน นางเอ้ือมพร    รุ่งต านาน / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.พัทลุง   ข้อที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองมำตรฐำนของโรงเรียน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร      (   )  โครงการใหม่  (✓)  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึง วนัที่ 30 กันยายน 256๕ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวัตถุ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เยาวชนมีความคิดและปฏิบัติตน
ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง สถานศึกษาจึงเห็นความส าคัญที่จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกของนักเรียน และ
มุ่งท่ีจะฝึกอบรม ธรรมจริยา ตามศาสนาที่นักเรียนนับถือเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความสมบูรณ์พร้อม โดยเฉพาะ
ทางด้านจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา จึงจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึก และร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ตาม
จารีตประเพณีและศาสนา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือสร้างเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงค์ของสังคมและเยาวชนที่ดี เก่ง มีสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
 
3.  เป้ำหมำย       

กิจกรรม เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

กิจกรรมที่ 1  
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ 100 % 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ในระดับดีมาก 

กิจกรรมที่ 1  
โรงเรียนคุณธรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ 100 % 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ในระดับดีมาก 
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กิจกรรมที่ 2  
ทดสอบธรรมสนามหลวง 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ 100 % 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดี
มาก 

กิจกรรมที ่3  
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ 100 % 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ในระดับดีมาก 

4.  กำรด ำเนินงำน 
 ช่วงที่ 1    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ (1 ตุลาคม 6๔ – 31 มีนาคม 6๕) 
 ช่วงที่ 2   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ (1 เมษายน 6๕ – 30 กันยายน 6๕) 
 

ที ่ โครงกำร กิจกรรม 
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ (1 ต.ค. 6๔ - 
31 มี.ค. 6๕) 

(1 เม.ย.   6๕ - 
30 ก.ย.6๕) 

1 โครงการบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย   
1. ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม - ๑๘,000 ๑๘,000 นางเอ้ือมพร    รุ่งต านาน 

  2. โรงเรียนคุณธรรม 3,000 - 3,000 นางเอ้ือมพร    รุ่งต านาน 
  3. ทดสอบธรรมสนามหลวง -  5,000 5,000 นางเอ้ือมพร    รุ่งต านาน 
  4. เศรษฐกิจพอเพียง 2,000 3,000 5,000 นางเอ้ือมพร    รุ่งต านาน 

รวมงบประมาณ ๓๑,000 
 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
 เงินอุดหนุน(กิจกรรมพัฒฯ)  จ านวน ๓๑,000  บาท  เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน..................บาท  
 เงินอ่ืน ๆ      จ านวน.......................บาท    ใช้งบประมำณทั้งหมด   จ ำนวน  ๓๑,000  บำท 

 
 

กิจกรรม/รายการ   
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา เงิน 
อื่น ๆ 

รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน 
/ ใช้สอย 

วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
ตอบแทน 
/ใช้สอย 

วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ์ 
 

 

ค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

1 ต.ค. 6๔ - 
31 มี.ค. 6๕ ๑๘,000 - - - - - - ๑๘,000 

โรงเรียนคุณธรรม ตลอดปี 3,000 - - - - - - 3,000 
ทดสอบธรรม
สนามหลวง 

1 ต.ค. 6๔ - 
31 มี.ค. 6๕ 5,000 - - - - - - 5,000 

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปี 5,000 - - - - - - 5,000 
รวม ๓๑,000  - - - - - ๓๑,000 

รวมทั้งสิ้น ๓๑,000 - - ๓๑,000 
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6.  กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ร้อยละ 90 ของกิจกรรมที่ร่วมกันก าหนด
ได้จัดอย่างมี 
ความเหมาะสม 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กิจกรรมของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 
- นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผน 
- ประเมินผลโครงการ 
- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- รายงานสรุปผลโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ เป็นที่น่ายกย่อง 
 9.2 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 9.3 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

                    ผู้เสนองาน/โครงการ         ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 
 

               
       
 

                  (นางเอ้ือมพร  รุ่งต านาน)                             (นางเบญจวรรณ  รัตนะ) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
   
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

 (นายปิยพงศ์  หนูด า) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
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แผนงำน/โครงกำร โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

ปีงบประมำณ 256๕ 
 

โครงกำร บริหารและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
กิจกรรม 1. พัฒนา ICT การบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์โรงเรียนรายปี 
 3. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงำน นางสาวสโรชา  ไชยเพชร / กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.พัทลุง   ข้อที ่4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการ 
    ทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
สนองมำตรฐำนของโรงเรียน   มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร      (   )  โครงการใหม่  (✓)  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึง วนัที่ 30 กันยายน 256๕ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดนเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทุกด้านถูกถ่ายทอด
เผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวางรวดเร็วและต่อเนื่องหากได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และรับทราบอย่าง
เหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์กระบวนการคิดวิเคราะห์ความรู้ด้าน
ภาษาและทักษะอาชีพฯลฯเพ่ือการด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าในภายภาคหน้าสืบไปด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรับส่งข่าวสารและการเรียนการ
สอนให้ทันต่อเหตุการณ์โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย LAN และเครือข่าย INTERNET ซ่ึง
ปัจจุบันได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้วแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานจึงมีความจ าเป็นที่จะ
สานต่อเพ่ือที่จะท าให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้เพ่ือประโยชน์ต่อนักเรียนและครูอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตั้งและบริการด้าน ICT เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 2. เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียน 
 3. เพ่ือจัดระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม และทั่วถึง 
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3.  เป้ำหมำย       

กิจกรรม เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

กิจกรรมที ่1  
พัฒนา ICT การบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถ มี
ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า 

นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี มีความ
ตระหนัก ในการใช้เทคโนโลยี 
 

กิจกรรมที ่2  
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์โรงเรียนรายปี 

มีนักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบได้ 
100 % ตลอดปี 

นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าใช้
งานระบบ 

กิจกรรมที ่3  
ติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่
โรงเรียน ใน ๒ อาคารเรียนหลัก  

 นักเรียนสามารถมีความสะดวกใน
การเข้าถึงสื่อ แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้า 

4.  กำรด ำเนินงำน 
 ช่วงที่ 1    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ (1 ตุลาคม 6๔ – 31 มีนาคม 6๕) 
 ช่วงที่ 2   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ (1 เมษายน 6๕ – 30 กันยายน 6๕) 
 

ที ่ โครงกำร กิจกรรม 
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ (1 ต.ค. 6๔ - 
31 มี.ค. 6๕) 

(1 เม.ย.   6๕ - 
30 ก.ย.6๕) 

1 โครงการบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย   
1. พัฒนา ICT การบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

5,000 5,000 10,000 นางสาวสโรชา  ไชยเพชร 

  2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
โรงเรียนรายปี 

๓,๒๑๐ ๓,๒๑๐ นางสาวสโรชา  ไชยเพชร 

  3. ติดต้ังอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

4,494 4,494 8,988 นางสาวสโรชา  ไชยเพชร 

รวมงบประมาณ 22,198 
 

 
 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 เงินอุดหนุน(กิจกรรมพัฒฯ)  จ านวน 22,198  บาท  เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน..................บาท  

 เงินอ่ืน ๆ      จ านวน.......................บาท    ใช้งบประมำณทั้งหมด   จ ำนวน  22,198   บำท 
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กิจกรรม/รายการ   
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา เงิน 
อื่น ๆ 

รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน 
/ ใช้สอย 

วัสด ุ
คร ุ

ภัณฑ ์
ตอบแทน 
/ใช้สอย 

วัสด ุ
ครุ 

ภัณฑ ์
  

พัฒนา ICT การ
บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

ตลอดปี 10,000 - - - - - - 10,000 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
โรงเรียนรายปี 

ตลอดปี ๓,๒๑๐ - - - - - - ๓,๒๑๐ 

ติดต้ังอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

พ.ย. 8,988 - - - - - - 8,988 

รวม 22,198 - - - - - - 22,198 
รวมทั้งสิ้น 22,198 - - 22,198 

 
 
6.  กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ   
๑.มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่โรงเรียน 
ใน ๒ อาคารเรียนหลัก  
๒.นักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบได้ 100 % 
ตลอดปี 
เชิงคุณภำพ  
๑.นักเรียนสามารถมีความสะดวกในการเข้าถึง
สื่อ แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า 
๒.นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี มีความตระหนัก ในการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
-ประเมินผลการใช้งาน 
-ตรวจสอบระบบ 
 
 
 
-สอบถามนักเรียน ครู บุคลากร 

 
-แบบประเมินการใช้งาน 
-แบบบันทึกการใช้งาน 
 
 
 
-แบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน  
  7.๒ นักเรียนสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพในการเข้าถึงสื่อ แหล่งเรียนรู้ ในการศึกษา
ค้นคว้า        
 ๗.๓ นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี มีความตระหนัก ในการใช้เทคโนโลย ี
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ผู้เสนองาน/โครงการ    ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 
 
 
 

      (นางสาวสโรชา  ไชยเพชร)    (นางเบญจวรรณ  รัตนะ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากลุ่มงาน           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 

 (นายปิยพงศ์  หนูด า) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
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แผนงำน/โครงกำร โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

ปีงบประมำณ 2565 

โครงกำร  พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจวรรณ  รัตนะ 
กลุ่มบริหำร  กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ สพฐ.  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
              มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.พัทลุง ข้อที่  2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ 
     เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลัก 
     ธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้ำประสงค์ของโรงเรียน 
    พันธกิจ ข้อที ่5 พัฒนาระบบการบรหิารจดัการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ใหเ้ป็นทีย่อมรับชองชุมชนสงัคม 
    เป้ำประสงค์  ข้อที่ 5 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากชุมชนสังคม 
ลักษณะโครงกำร        (   )  โครงการใหม่ ( ✓  )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     1 ตุลาคม 256๔  - 30 กันยายน  25๖๕ 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง เพราะต้องรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย 
สมศ. ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในเพื่อเป็นการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา และเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน โดย
ก าหนดให้มีการวางแผน ด าเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข ให้ กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีมาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการ ท างานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กและผู้เรียนตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนจึงจัดท าโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพภายใน และ

ภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ก.1) 
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2.2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  (ก.1) 
2.3. เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอก (ก.1) 
2.4. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  (ก.1) 

3.  เป้ำหมำย 
  กิจกรรม เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

กิจกรรมที่ 1 
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ ของครู และบุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจต่อ
ระบบประกันคุณภาพ ภายในและ
ภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้มี คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
2. ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
เข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัด
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษา 

 
4.  รำยละเอียดของกิจกรรมและงบประมำณ 

 ช่วงที่ 1    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (1 ตุลาคม 64 – 31 มีนาคม 65) 
 ช่วงที่ 2   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 

กิจกรรม   
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
เงิน 

รำยได้ฯ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 
กิจกรรมที่ 1 
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1 ตุลาคม 64 - 
30 กันยายน 65 

5,๐๐๐ - - นางเบญจวรรณ  รัตนะ 

ช่วงที่ 1 2,500 - -  
ช่วงที่ 2 2,500 - -  

 

 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น  
 

ช่วงที่ 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
เงิน 

อ่ืน ๆ 
รวมทั้งสิ้น ค่ำตอบ 

แทน/ ค่ำ
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่ำตอบ 

แทน/ ค่ำ
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 - 2,500 - - - - - 2,500 
2 - 2,500 - - - - - 2,500 

รวม - 5,๐๐๐ - - - - - 5,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น 5,๐๐๐ - - 5,๐๐๐ 
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5.  งบประมำณ  5,000 บาท 

6.  สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 256๔ - 30 กันยายน 25๖๕ 

8.   กำรประเมินผล 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
กิจกรรมที่ 1 
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมำณ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
เชิงคุณภำพ 
การด าเนินการประกันคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- การสอบถาม 
- ตรวจสอบข้อมูล
การด าเนินงาน 

- แบบสอบถาม 
 

 
 

          ผู้เสนองาน/โครงการ         ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 
 

                     
 

                  (นางเบญจวรรณ  รัตนะ)                             (นางเบญจวรรณ  รัตนะ) 
          หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา                                หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

 (นายปิยพงศ์  หนูด า) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

  


