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หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุน่ที่ 8 

จัดโดย  
สถาบันพระปกเกล้า  

___________________________ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน    

การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้ชื่อโครงการ
โรงเรียนสุจริต) ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์
ของ สพฐ. ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตโดย สพฐ. กำหนดจุดหมายปลายทางที่มุ่งสู่การเป็น 
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนอง
การป้องกันทุจรติ” 

นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ในมิติต่างๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที  
ในการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตให้เกิดความต่อเนื่อง ก้าวหน้านั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ที่ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ให้ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการ
บริหารและการจัดการ มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
  สำนักงานคณะงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันพระปกเกล้า          
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาทักษะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล             
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ เข้ าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จึงได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร             
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) สำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียน
สุจริต) เป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหารอย่างแท้จริง 
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๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ 

๒) เพื่อเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิด วิถีชีวิตประชาธิปไตย และพฤติกรรม 
ที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.  

๓) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำความรู้  
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑) ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
ของหน่วยงานสังกัด สพฐ. ซึ่งมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทนักบริหารต่อไป 

๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๔5 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน ๕7 ปี นับถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖5 
3) เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่าสามารถเข้าศึกษาอบรมและร่วมกิจกรรมตามที่

สถาบันพระปกเกล้ากำหนดไว้ในหลักสูตรฯ ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม 
4) ยังไม่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น  
5) เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี และมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการ

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของการอบรม  
6) ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 
7) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 
 

4. วิธีดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 4.1 จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๘0 คน  ประกอบด้วย 
1) ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
สุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป 
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ของหน่วยงานสังกัด สพฐ ที่มีคุณสมบัติ(ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม) ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

2) คณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และบุคลากรของส่วนกลาง (สพฐ.) จำนวนไม่เกินร้อยละ 
10 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

* กรณีผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 9 สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ คณะกรรมการ 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 4.2 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
  1) สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 
  2) คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมฯ  
  3) สพฐ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม 
 
หมายเหตุ 
  1) คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ เข้ ารับการอบรม ฯ จากผู้สมัคร 
ที่ดำเนินการตามช่องทางและวิธีการที่ สพฐ. กำหนดในรายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรม 
ดังนี้ 
   1.1) กรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต   

1.2) กรอกข้อมูลในใบสมคัรและเอกสารแนะนำตัวให้ครบถ้วน 
1.3) สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และเอกสาร

แนะนำตัว ส่งทางอีเมล kpi.obec8@gmail.com 
2) กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 

ไม่ครบตามจำนวน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรายอื่น 
เพ่ือให้ครบตามจำนวนที่กำหนด 
  3) ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการให้ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 
 
5. เนื้อหาของหลักสูตร 

ประกอบไปด้วย ๘ หมวดวิชา  จำนวน ๑๘๐ ชั่วโมง  ได้แก่ 
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หมวด ๑  ปฐมนิเทศ ( จำนวน ๑๒ ชั่วโมง) 
หลักสูตรฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยจัดให้มี 

การแนะนำหลักสูตร แนะนำสถาบันฯ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
หมวด ๒  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (จำนวน ๒๔ ช่ัวโมง) 

แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (๓ ชั่วโมง) 
• โลกาภิวัฒน์กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (๓ ชั่วโมง) 
• การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม : ประเด็นร่วมสมัย (๓ ชั่วโมง) 
• รัฐธรรมนูญกับกับการบริหารงานภาครัฐ (๓ ชั่วโมง) 
• ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในการใช้

อำนาจอธิปไตย (๖ ชั่วโมง) 
• กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย (๓ ชั่วโมง) 
• บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย (๓ ชั่วโมง) 
• ถกแถลง (Discussion) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

(๓ ชั่วโมง) 
 

หมวด ๓  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (จำนวน ๓๖ ชั่วโมง) 
• แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (๓ ชั่วโมง) 
• หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (๓ ชั่วโมง) 
• หลักความโปร่งใส : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (๓ ชั่วโมง) 
• หลักการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (๓ ชั่วโมง) 
• หลักนิติธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (๓ ชั่วโมง) 
• หลักความรับผิดรับชอบและถูกตรวจสอบได้ : กรณีศึกษาการบริหารงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (๓ ชั่วโมง) 
• หลักจริยธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (๓ ชั่วโมง) 
• การวัดธรรมาภิบาล (๓ ชั่วโมง) 
• การกำกับดูแลกิจการในสถานศึกษา Corporate Governance (CG) (๓ ชั่วโมง) 
• กรณีศึกษา การกำกับดูแลกิจการในสถานศึกษา (๓ ชั่วโมง) 
• ธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชาสังคม  (๓ ชั่วโมง) 
• สัมมนาสังเคราะห์การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (๓ ชั่วโมง) 
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หมวด ๔  หลักคิดและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สำหรับโรงเรียนสุจริต (จำนวน  ๖๓  ชั่วโมง) 

• การเลือกใช้เคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหม่เพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
(๓ ชั่วโมง)  

• ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักบริหาร (๓ ชั่วโมง)  
• การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทศวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนสุจริต  

(๓ ชั่วโมง) 
• การคิดเชิงกลยุทธ์กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม (๓ ชั่วโมง) 
• การบริหารการเปลี่ยนแปลงและองค์กรแห่งการเรียนรู้ (๓ ชั่วโมง) 
• การพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน (PMQA) (๓ ชั่วโมง) 
• การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง (๓ ชั่วโมง)  
• การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (๓ ชั่วโมง)  
• การบัญชี การเงิน และการงบประมาณสำหรับผู้บริหาร (๓ ชั่วโมง) 
• การบริหารงานพัสดุ : การจัดซื้อจัดจ้าง (๓ ชั่วโมง) 
• การสื่อสารสาธารณะ (๓ ชั่วโมง) 
• การติดตามงานและการประกันคุณภาพ (๓ ชั่วโมง) 
• ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการควบคุมทางการบริหาร             

(๓ ชั่วโมง) 
• เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (๓ ชั่วโมง)  
• ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสำหรับโรงเรียนสุจริต (๓ ชั่วโมง) 
• จิตวิทยาในการบริหาร (๓ ชั่วโมง) 
• เทคโนโลยีกับงานการศึกษา (๓ ชั่วโมง) 
• การพัฒนาองค์กรและการปรับปรุงผลงาน (๓ ชั่วโมง) 
• การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการ        

(๓ ชั่วโมง) 
• การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบงาน (๓ ชั่วโมง) 
• โต้วาที (Debate) : แนวทางการประยุกต์ใช้หลักคิดและเครื่องมือการบริหาร

สมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (๓ ชั่วโมง) 
 

หมวด ๕ การบรรยายพิเศษ ( จำนวน  ๙ ชั่วโมง) 
• ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ (๓ ชั่วโมง) 
• การเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ชั่วโมง) 
• พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(๓ ชั่วโมง) 
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หมวด ๖ การศึกษาดูงานในประเทศ (จำนวน ๑๒ ชั่วโมง) 

หลักสูตรฯ จัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานภายในประเทศโดยแบ่งออกเป็น  
๒ ลักษณะ ได้แก่ 

• พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
• การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาดูงาน พร้อมตั้งข้อสังเกต 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวาง รวมทั้งการรับฟังการบรรยายสรุปจากอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

หมวด ๗  ปัจฉิมนิเทศ (จำนวน ๙ ชั่วโมง) 
หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย การดูงาน  กิจกรรมของหลักสูตร และได้จัดทำ

เอกสารวิชาการกลุ่มแล้ว เพื่อเป็นการแสดงว่านักศึกษาเกิดความรู้ และสามารถพัฒนา
ความสามารถในด้านต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรฯ กำหนด  นักศึกษาจะต้องนำเสนอ
เอกสารวิชาการกลุ่มต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ ทรงคุณวุฒิและ
นักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้รับทราบ เพื่อรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเอกสาร
วิชาการให้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงต่อไป (โดยใช้เวลา ๓ วัน 
๒ คืน) 

 
หมวด ๘  เอกสารวิชาการกลุ่ม   (จำนวน ๑๕ ชั่วโมง) 

ในเบื้องต้นนักศึกษาต้องแบ่งกลุ่มและเสนอหัวข้อเอกสารวิชาการกลุ่มที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ทั้งนี้ ทางหลักสูตรจะจัดชั่วโมงว่างให้แก่นักศึกษา และกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนักศึกษาจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือหลักสูตรฯ 
กำหนด ทั้งในและนอกชั้นเรียนแล้วแต่กรณี 
 

6. วิธีการศึกษาอบรม 
๑)  การบรรยาย การโต้วาที การถกแถลง การสัมมนา วิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 
๒)  การศึกษาดูงานในประเทศ 
๓)  การจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่ม 
๔)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
๕)  กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนดเพิ่มเติม 

 

๗. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม 
23 กันยายน ๒๕๖5 – 7 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวน ๑๘๐ ชั่วโมง (โดยจะอบรมตั้งแต่ 

วันอาทิตย์ ถึง วันอังคารของแต่ละสัปดาห์ ทั้งนี้ โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากปฏิทินการอบรมอีกครั้ง) 
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๘. เงื่อนไขการจบหลักสูตร 
 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและสำเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติ 
ตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 

๑)  เกณฑ์เวลาเรียน  ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรฯ         
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

๒)  เกณฑ์การมีส่วนร่วม  ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบ
การศึกษาอบรมทั้งหมดในหลักสูตร อาทิ การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ และการศึกษาดูงาน 

๓)  เกณฑ์การจัดทำเอกสารวิชาการ  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องร่วมจัดทำเอกสาร
วิชาการโดยได้รับการประเมินให้ “ผ่าน” ทั้งนี้ เอกสารวิชาการต้องแล้วเสร็จ และมีการนำเสนอ
ผลการศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด 

๔)  ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ดำเนินการใดๆ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร คนละ 6๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าเอกสารตลอดหลักสูตร 
รวมทั้งค่าเดินทาง อาหารและสถานที่พักในการศึกษาดูงานในประเทศ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด 
ยกเว้นค่าพาหนะและค่าที่พักระหว่างเข้ารับการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน
ให้กับทางสถาบันพระปกเกล้า ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เริ่มเข้ารับการอบรมวันแรก และ 
ทางสถาบันพระปกเกล้าจะดำเนินการออกใบเสร็จให้กับทางส่วนราชการต่อไป (รายละเอียดดังแนบ) 

๖) กรณีที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ (เป็นข้อตกลงระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและ
สถาบันพระปกเกล้า) ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  
 

๙. ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะที่จะได้รับ 
๑)  ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต)        

รุ่นที่ 8 
๒)  เข็มวิทยฐานะระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

๑๐. สถานที่จัดการศึกษาอบรม 
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 



                    
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. 

(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันพระปกเกล้า  
 

 



 

 

 

  

รายละเอียดการสมัครเข้ารับอบรม 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1.  แบบฟอรม์ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง  ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป) 
3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัตรข้าราชการ อย่างละ 1 ฉบับ 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารที่ สำนั กงานคณ ะกรรมการ การอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 

 

การรับสมัคร 
1. เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2565 
2. ในการสมัครเข้ารับการอบรม ผู้สมัครต้องดำเนินการครบทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 
www.uprightschool.net ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 23.59 น. 

2.2 กรอกข้อมูลในใบสมัครและเอกสารแนะนำตัวให้ครบถ้วน 
2.3 สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และเอกสารแนะนำตัวในรูปแบบไฟล์ 

pdf เท่านั้น ส่งทางอี เมล kpi.obec8@gmail.com ภายในวันที่  20 สิงหาคม 2565  
ภายในเวลา 23.59 น. โดยตั้งชื่อเรื่องอีเมล (subject / title) ดังนี้  
 ระบุเลขประจำตัวประชาชน ตามด้วย ชื่อ – สกุลของผู้สมัครในชื่อเรื่องของอีเมล เช่น  
    1234567891234นายสุจริต จิตสาธารณะ (ใช้ตัวเลขอารบิก) 
  (ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับจากระบบอัตโนมัติ หลังจาก สพฐ. ได้รับอีเมลของท่าน) 

2.4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับ 
การอบรมจากผู้สมัครที่ดำเนินการตามข้อ 2.1 – 2.3 ตามช่องทาง วิธีการที่ สพฐ. กำหนด 
และดำเนินการภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เท่านั้น 

*** งดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

- โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โทรศัพท์ 0-2288-5868 และ 0-2288-5878 
- เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net 
- เพจ “โครงการโรงเรียนสุจริต”facebook.com/uprightschoolproject 
- ไลน์กลุ่ม “ผู้สมัครเข้ารับการอบรมธรรมาภิบาลฯ รุ่นที่ 8” 

 
ผู้ประสานงานโครงการ 

นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคำ โทรศัพท์ 09-3041-1887  



 

 

 

  

 

 

                                                                         เลขที่ 

   
 

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. 
(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 

  

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
คำนำหน้า 
(ภาษาไทย) 

 ชื่อ - นามสกุล
(ภาษาไทย) 

 

คำนำหน้า 
(ภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อ - นามสกุล
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่) 

 

ชื่อเล่น  กรุ๊ปเลือด  
บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที ่

 อายุ               ปี                 เดือน 
(นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2565) 

วันหมดอายุ  สถานที่ออกบัตร  
    
บัตรข้าราชการ เลขที่  วันหมดอาย ุ  สถานที่

ออกบัตร 
 

วัน เดือน ปีเกิด  เชื้อชาติ   สัญชาติ  ศาสนา  
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน  ความสัมพันธ์  หมายเลขโทรศัพท ์  
ตำแหน่ง (ภาษาไทย)  วิทยฐานะ  ไม่ม ี   

 ชำนาญการ 
 ชำนาญการพิเศษ 
 เชี่ยวชาญ 

ชื่อสถานที่ทำงาน  สังกัด  
เลขที่   ถนน  
หมู่ที ่  แขวง / ตำบล  
เขต/อำเภอ  จังหวัด  

รหัสไปรษณีย์ 
 

ภูมิภาค 
 เหนือ    ตะวันตก 
 กลาง    ตะวันออก 
 ใต้       ตะวันออกเฉียงเหนอื 

รับเงินเดือน ระดับ 
 เงินเดือน  

เงินเพ่ิมพิเศษ/ตำแหน่ง  
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

รหัสนักศึกษา 
 
 
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

 
 
 

รูปถ่าย 
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ที่อยู่ปัจจุบนั 
เลขที่   ถนน  
แขวง / ตำบล  เขต/อำเภอ  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ 
ทีท่ำงาน  โทรสาร  
บ้านพัก  โทรศัพท์มือถอื  

E-mail  LINE ID  
สถานภาพการสมรส                        สมรส                            โสด 

โรคประจำตัว  

อุบัติเหตุที่เคยได้รับ  

อาหารที่รับประทาน                       อิสลาม                        มังสวิรัติ 

 
๒.  ข้อมูลการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
การศึกษา/อบรม 
ในหลักสูตรอ่ืน ๆ  
ที่ สพฐ. จัด 

 นบส. รุ่นที่ .......... 
 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ......... 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................... ......................................... 

ประเทศที่เคยศึกษาดูงาน  

 
2.1 กรณีเคยผ่านการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า  โปรดระบุโดยละเอียด 

หลักสูตร รุ่น / ปีการศึกษา หมายเหตุ 

   

   

   
 

3. ผู้สมัครคิดว่าสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรไปพัฒนาหน่วยงานได้อย่างไร 
................................................................................................................... ................................................................................. 
.............................................................. ................................................................................................................ ...................... 
......................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................................  

(ท่านสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม หากมีข้อความเกินเนื้อที่ที่กำหนดให้) 
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4.  ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัคร (โปรดระบุข้อมูลที่ตรงกับตัวท่าน) 

ตำแหน่ง 
ประเภทของสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
   ผู้อำนวยการกลุ่ม (โปรดระบุ) 
.................................................. 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตต้นแบบ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตคู่พัฒนา 

 เครือข่ายสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   ศึกษานิเทศก์ 
   นักวิชาการศึกษา 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................................. 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตต้นแบบ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตคู่พัฒนา 

 เครือข่ายสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

ตำแหน่ง โรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ 

 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 โรงเรียนวีถีพุทธ 
 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 
 โรงเรียนร่วมพัฒนา 

 โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 
 โรงเรียนคุณภาพ 
 

 เครือข่ายโรงเรียน
สุจริต 

   ตำแหน่งอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................. ..... 

5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) 

คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 = ...............  คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 = ...............  
ผลการเปรียบเทียบคะแนน    เพ่ิมข้ึน  ลดลง            ............... คะแนน 

6. เหตุผลที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

(ท่านสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม หากมีข้อความเกินเนื้อที่ที่กำหนดให้) 
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ลงชื่อ………….………………….………… 

(........….……………………………………………)                                                                               
วันที่…..……/……...………/……..… 

 

 

 

 ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศกึษาในหลักสูตรดงักล่าวเป็นดลุพินิจของคณะกรรมการทีท่ำหนา้ที่
คัดเลือกนักศึกษา และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการในทุกกรณี โดยไม่ติดใจดำเนินการใด ๆ 
ตามกฎหมายทั้งสิ้น 
 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อกำหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการศึกษา 
และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาทุกประการ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่า 
หากระบุข้อความที่ผิดจากความเปน็จรงิ จะเป็นสาเหตุใหถู้กตดัสิทธิจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า 
หรือถูกปลดออกจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้าพเจ้า 
แจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้า 
ที่อยู่ในครอบครองของสถาบันพระปกเกล้านี้ ในกรณีที่มีผู้อื่นมาขอตรวจสอบหรือขอคัดสำเนาเอกสาร
ดังกล่าว ข้าพเจ้า 
  ยินยอม 
  ไม่ยินยอม 
 

ลงชื่อ………….………………….………… 

(........….……………………………………………)                                                                               
วันที่…..……/……...………/……..… 

 



 

 

 

  

 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
 
  ข้าพเจ้า............................................................................................................................ 

ตำแหน่ง.................................................................หน่วยงาน............................................................ 
ผู้บังคับบัญชาของ................................................................................ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา  
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 
ขอรับรองต่อสถาบันพระปกเกล้าว่า หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมและสนับสนุนให้ผู้สมัครข้างต้น 
เข้าศึกษาอบรมและร่วมกิจกรรมทั้งปวงตามที่สถาบันพระปกเกล้ากำหนดไว้ในหลักสูตรฯ ได้อย่าง
สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม 

 
       

ลงชื่อ.......................................................... 

(                    ) 

ตำแหน่ง..................................................... 

วันที่........................................................... 
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เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................. ......... 

1.2 ตำแหน่ง ............................................................................................................. ............................ 
1.3 สังกัด ............................................................................................................................. ................. 
1.4 จำนวนบุคลากร 

1) หากท่านเป็นผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการกลุ่ม โปรดระบุ
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา .......... คน  

2) หากท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน โปรดระบุ  จำนวนครู  .......... คน 
  จำนวนนักเรียน ......... คน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เป็นผู ้ร ับผิดชอบค่าใช ้จ่ายตลอดหลักสูตร คนละ  
6๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าเอกสารตลอดหลักสูตร รวมทั้งค่าเดินทาง อาหารและสถานที่พัก
ในการศึกษาดูงานในประเทศ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด) มิได้รวมถึง ค่าพาหนะและค่าที่พักระหว่างเข้ารับการอบรม 
ท่านสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าวได้หรือไม่ 
  ได ้
  ไม่ได้ (ข้ามไปตอบข้อ 9) 
 
2. เหตุผลที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
..................................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
3. หน้าที ่ความรับผิดชอบของท่านที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โปรดอธิบายในบริบทที่เก่ียวข้อง 
................................................................................................ .....................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.............................................................. .......................................................................................................................  

/4. การนำความรู้.... 
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4. การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ ในประเด็นต่อไปนี้ 

4.1 การพัฒนาตนเอง 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
..................................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 

4.2 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 

4.3 การพัฒนางาน 
............................................................................................................................. ........................................................ 
..................................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................ .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 

4.4 การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
..................................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................................... 

/5. สิ่งที่คาดว่า.... 
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5. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ ภายหลังจบการศึกษาอบรมหลักสูตรนี้ 
..................................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
..................................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
6. การวางแผน เตรียมการเข้ารับการอบรม 

การอบรมหลักสูตรนี้ โดยปกติใช้เวลาในการอบรมสัปดาห์ละ 3 วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ ถึงวันอังคาร ท่านวางแผน 
หรือเตรียมการให้การเข้ารับการอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและไม่ส่งผลกระทบกับภาระงานในหน้าที่อย่างไร  
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1) การวางแผน ด้านภาระงานในหน้าที่ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
..................................................................................................................................................................... ................ 
  2) การวางแผน ด้านการเดินทาง 
.................................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ......................................................... 
  3) การวางแผน ด้านการพักค้างคืนระหว่างการอบรม 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
........................................................................................................................................................................ ............. 
..................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 

/7. ท่านรู้จัก.... 
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7. ท่านรู้จัก หรือทราบข้อมูลของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ในรุ่นที่ผ่านมา ที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตรการอบรมนี้ หรือมีความเปลี่ยนแปลงของบุคคลหลังจากได้รับการอบรมแล้วหรือไม่ อย่างไร (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
..................................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................................... 
 
8. เหตุผลที่ท่านคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม 
................................................................................................. ....................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................... ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
9. ท่านทราบข้อมูลการอบรมหลักสูตรนี้จากแหล่งข้อมูลใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 
  หนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 
  คนรู้จักที่เคยเข้ารับการอบรมนี้ในรุ่นที่ผ่านมา 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ................... 
 
หมายเหตุ 
 1. หากมีข้อความเกินเนื้อที่ที่กำหนดให้ ท่านสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ 
 2. สแกนเอกสารแนะนำตัวส่งที่อีเมล kpi.obec8@gmail.com 

_________________________ 



กำหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.   

(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 
 
ที ่ การดำเนินการ สถานที่ / ช่องทาง ระยะเวลา 
1 ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม - แจ้งผ่านระบบ SMART OBEC  

  / e – office / เว็บไซต์ สพฐ. 
- เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 

27 กรกฎาคม – 
20 สิงหาคม 2565 

2 ส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร - อีเมลโครงการ 27 กรกฎาคม – 
20 สิงหาคม 2565 

3 พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 
    - พิจารณาจากข้อมูลการสมัครและ
เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร 

 
- สำนักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

22 – 30 สิงหาคม 2565 

4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การอบรมและผู ้ท ี ่ ได ้ร ับการพิจารณา 
อันดับสำรอง 

- แจ้งผ่านระบบ SMART OBEC  
  / e – office  
- เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 

ภายในวันที่ 
31 สิงหาคม 2565 

5 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก แจ้งยืนยันการเข้ารับ
การอบรม 

- เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 1 – 9 สิงหาคม 2565 

6 ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.  
(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 

- สถาบันพระปกเกล้า  
 

23 - 25 กันยายน 2565 

 
หมายเหตุ 

1. กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net 
3. อีเมลสำหรับส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.  (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 kpi.obec8@gmail.com 



09.00 - 11.00 น. พิธีเปิดการศึกษาอบรม ปฐมนิเทศ 
และบรรยายพิเศษหัวช้อ "ภาวะผู้น าส าหรับนักบริหาร
การศึกษา : สถานการณ์วิกฤต COVID-19 "

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

11.00 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายส านักงาน สพฐ.” ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง

13.00 - 13.30 น. ช้ีแจงการประเมินผลหลักสูตร อ.ดร.ศักย์กวิน  ศิริวัฒนกุล

13.30 – 14.30 น. ทดสอบก่อนเรียน ( Pre-test ) เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร

14.30 - 15.30 น. การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถาบัน
พระปกเกล้า

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

09.00-12.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รศ. สมควร โพธ์ิทอง
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รศ. สมควร โพธ์ิทอง

16.00 – 17.30 น. กิจกรรมพ่ีพบน้อง สพฐ. รุ่นท่ี 6 – 7 ประธานกรรมการรุ่น และคณะ

อา. 25 ก.ย. 65
09.00-12.00 น. แนะน าการจัดท าเอกสารวิชาการ และข้อปฏิบัติใน

การศึกษาอบรม
อ.วิทวัส  ชัยภาคภูมิ

09.00 - 12.00 น. แนะน าการจัดท าบทความวิชาการ สพฐ. ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ

13.00 - 16.00 น. พบอาจารย์ท่ีปรึกษาการจัดท าบทความวิชาการ 
คร้ังท่ี 1 และการฝึกปฏิบัติการเชียนบทความวิชาการ 
สพฐ.

ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย

16.00 - 17.00 น. ประชุมกลุ่มก าหนดหัวข้อเอกสารวิชาการกลุ่ม

09.00-12.00 น. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (5)

ศ. (พิเศษ) ธงทอง  จันทรางศุ

13.00.16.00 น. เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว (Virtual)

พิพิธภัณฑ์ฯ

หมวดท่ี 1 การปฐมนิเทศ (จ านวน 12 ช่ัวโมง)

จ. 26 ก.ย. 65

ร่าง ปฏิทินการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นท่ี 8

สถาบันพระปกเกล้า

วันท่ี เวลา กิจกรรม วิทยากร

ศ. 6 ต.ค.65  ส่งหัวข้อ และเค้าโครงเอกสารวิชาการบทท่ี 1

ศ.23 ก.ย. 65

ส. 24 ก.ย. 65

อ. 27 ก.ย.65

หมวดท่ี 1 การปฐมนิเทศ (ต่อ) ณ จังหวัดชลบุรี
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วันท่ี เวลา กิจกรรม วิทยากร

09.00-12.00 น. แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
(2)

ศ.ดร.ไชยันต์  ไชยพร

13.00 - 16.00 น. โลกาภิวัตน์กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง (2)

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

09.00-12.00 น. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม: ประเด็น
ร่วมสมัย กรณีศึกษา: สร้างสรรค์เศรษฐกิจ, 
เทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรม (2)

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

13.00 - 16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 1

09.00-12.00 น. รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ (2) ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

13.00-16.00 น.
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายตุลาการ ในการใช้อ านาจอธิปไตย (2)

อ.สุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย

09.00-12.00 น. บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย(2) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

13.00 - 16.00 น.
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย(2) ศ.วุฒิสาร  ตันไชย

09.00-12.00 น. ถกแถลง (Discussion) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  (2)

รศ.ดร.นิยม  รัฐอมฤต

13.00-16.00 น. แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
(3)

รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล

09.00-12.00 น. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล : กรณีศึกษาการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3)

ดร.อรพินท์ สพโชคชัย

13.00 - 16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 2 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 1 

หมวดท่ี 2 บริบททางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของธรรมาภิบาล (จ านวน 24 ช่ัวโมง) 

อา. 9 ต.ค. 65

อ. 11 ต.ค. 65

หมวดท่ี 3 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับธรรมาภิบาล (จ านวน 36 ช่ัวโมง) 

อา. 2 ต.ค. 65

จ. 3 ต.ค. 65

อ. 4 ต.ค. 65

จ. 10 ต.ค. 65
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วันท่ี เวลา กิจกรรม วิทยากร

09.00-12.00 น. หลักการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (3)

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

13.00 - 16.00 น. หลักความโปร่งใส : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (3)

ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ

09.00-12.00 น. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจ
พอเพียง (5)

ดร.สุเมธ   ตันติเวชกุล

13.00-16.00 น. หลักจริยธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (3)

ศ.(เกียรติคุณ) ดร.วริยา   ชินวรร
โณ

09.00-12.00 น. หลักนิติธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (3)

รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก

13.00 - 16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 3

09.00-12.00 น. หลักความรับผิดรับชอบและถูกตรวจสอบได้ : 
กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3)

อ.อดุล จันทรศักด์ิ

13.00-16.00 น. ธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชาสังคม (3) นพ.พลเดช   ป่ินประทีป

09.00-12.00 น. การก ากับดูแลกิจการในสถานศึกษา Corporate 
governance(CG) และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(3)

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง

13.00-16.00 น. การก ากับดูแลกิจการในสถานศึกษา: การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (3)

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี

จ. 7 พ.ย. 65

อ. 8 พ.ย.65

อ. 18 ต.ค.65

จ. 17 ต.ค.65

หมวดท่ี 5 การบรรยายพิเศษ (จ านวน 9 ช่ัวโมง) 

อา. 16 ต.ค.65
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วันท่ี เวลา กิจกรรม วิทยากร

09.00-12.00 น. การวัดธรรมาภิบาล (3) ดร.ถวิลวดี   บุรีกุล

13.00 - 16.00 น. สัมมนาสังเคราะห์การสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน (3)

รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล

09.00-12.00 น. การพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน: การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) (4)

ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย

13.00 - 16.00 น. เทคนิคการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ (4) อ.พีระพงษ์   เตชะทัตตานนท์

09.00 - 12.00 น. ภาวะผู้น าและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักบริหาร (4) อ.ทวินันท์  คงคราญ

13.00-16.00 น. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทศวรรษท่ี 21 
ส าหรับโรงเรียนสุจริต (4)

อ.กิตติมา   บุนนาค

9.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน

13.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน

9.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน

13.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน

9.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน

13.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน

อา. 13 พ.ย. 65

หมวดท่ี 4  หลักคิดและเคร่ืองมือการบริหารงานสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (จ านวน 63 ช่ัวโมง) 

จ. 14 พ.ย. 65

หมวดท่ี 6 การศึกษาดูงานในประเทศ (จ านวน 12 ช่ัวโมง)

อา. 20 พ.ย. 65

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ. 21 พ.ย. 65

อ. 22 พ.ย. 65

อ. 15 พ.ย.65

ศ. 25 พ.ย.65  ส่งเอกสารวิชาการกลุ่ม บทท่ี 1 – 3
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วันท่ี เวลา กิจกรรม วิทยากร

09.00-12.00 น. การบริหารงานพัสดุ : การจัดซ้ือจัดจ้าง 
พระราชบัญญัติพัสดุใหม่ พ.ศ. 2560  (4)

อ.สมศักด์ิ ภู่สกุล

13.00-16.00 น. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง (4) อ.ธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์

09.00-12.00 น. การติดตามงานและการประกันคุณภาพ : แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 (4)

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

13.00-16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 4 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 2 

09.00-12.00 น. การเลือกใช้เคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหม่เพ่ือการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล (4)

ดร.ดนัย   เทียนพุฒ

13.00-16.00 น. การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4) อ.กิตติมา   บุนนาค

09.00-12.00 น. การบัญชี การเงิน และการงบประมาณส าหรับ
ผู้บริหาร : บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน (4)

ดร.อรพรรณ นาคมหาชลาสินธ์ุ

13.00 - 16.00 น. การส่ือสารสาธารณะ  (4) ดร.นันทนา นันทวโรภาส

09.00-12.00 น. การคิดเชิงกลยุทธ์กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม (4) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

13.00-16.00 น. วิธีการงบประมาณและการบริหารงบประมาณส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต (5)

อ.ดุสิต  เขมะศักด์ิชัย

09.00-12.00 น. การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยด้วยระบบคิดฐานสอง(4) อ.อุทิศ   บัวศรี

13.00-16.00 น. ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการควบคุม
ทางการบริหาร (4)

ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว

จ. 19 ธ.ค. 65

จ. 28 พ.ย. 65

อ. 29 พ.ย. 65

อา. 18 ธ.ค. 65

อา. 27 พ.ย. 65

หมวดท่ี 4  หลักคิดและเคร่ืองมือการบริหารงานสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (ต่อ)

อ. 20 ธ.ค. 65
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วันท่ี เวลา กิจกรรม วิทยากร

09.00-12.00 น. การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบงาน : เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน (4)

รศ.ดร.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ์

13.00-16.00 น. ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศส าหรับโรงเรียนสุจริต
 : วิทยฐานะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา (4)

อ.เจริญวรรณ  หนูนาค

09.00-12.00 น. เทคโนโลยีกับงานการศึกษา : การบริหารสถานศึกษา
ในยุคประเทศไทย 4.0 (4)

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

13.00-16.00 น. การบริหารการเปล่ียนแปลงและองค์กรแห่งการเรียนรู้
 (4)

รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์

09.00-12.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 5 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 3 
(เพ่ิมเติม) 

13.00-16.00 น. จิตวิทยาในการบริหาร (4) ดร.นพ.ยุทธนา  ภาระนันท์

09.00-12.00 น. การพัฒนาองค์กรและการปรับปรุงผลงาน (4) ดร.ชูชาติ   ทรัพย์มาก

13.00-16.00 น. ประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการ (5) ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์

09.00-12.00 น. พบอาจารย์ท่ีปรึกษาการจัดท าบทความวิชาการ 
คร้ังท่ี 2

อาจารย์ท่ีปรึกษาบทความวิชการ

13.00-16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 6

อ. 17 ม.ค. 66

09.00-12.00 น. โต้วาที (Debate) : แนวทางการประยุกต์ใช้หลักคิด
และเคร่ืองมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล  (4)

รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

อา. 8 ม.ค. 66

จ. 9 ม.ค. 66

อ. 10 ม.ค. 66

อา. 15 ม.ค. 66

จ. 16 ม.ค. 66

อา. 8 ม.ค. 65  ส่งเอกสารวิชาการกลุ่ม บทท่ี 1 – 5 และ PowerPoint น าเสนอ

Page 6 of 7



วันท่ี เวลา กิจกรรม วิทยากร

5 - 7 ก.พ. 66 09.00- 16.00 น. น าเสนอเอกสารวิชาการและปัจฉิมนิเทศ จังหวัดนครราชสีมา

จ. 3 ต.ค. 65 13.00-16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 1

อ. 11 ต.ค. 65 13.00-16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 2 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 1

อ. 18 ต.ค.65 13.00-16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 3

จ. 28 พ.ย. 65 13.00-16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 4 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 2

อ. 10 ม.ค. 66 09.00-12.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 5 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 3

จ. 16 ม.ค. 66 13.00-16.00 น. ประชุมกลุ่มการจัดท าเอกสารวิชาการ  คร้ังท่ี 6

จ. 30 ม.ค. 66  ส่งเอกสารวิชาการกลุ่ม บทท่ี 1 – 5 ฉบับสมบูรณ์ และพร้อมน าเสนอ

หมายเหตุ  :  หัวข้อการศึกษาอบรม วิทยากร วันและเวลาอาจมีการสลับปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

หมวดท่ี 7 ปัจฉิมนิเทศ ( 9 ช่ัวโมง)

หมวดท่ี 8 เอกสารวิชการกลุ่ม (15 ช่ัวโมง)
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