








ล ำดับ โรงเรียน สังกัด จังหวัด

1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

2 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

3 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

4 โรงเรียนโนนหันวิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

5 โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

6 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

7 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

8 โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

9 โรงเรียนบ้านบะแค องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

10 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

11 โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

12 โรงเรียนพิศาลปุณณวิยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

13 โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

14 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

15 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

16 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บ ารุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

17 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

18 โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

19 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

20 โรงเรียนหัวถนนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

21 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

22 โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ

23 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ชุมพร

24 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่

25 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นครพนม

26 โรงเรียนบ้านน้ าโฉ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

27 โรงเรียนวัดส านักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับกำรเก็บข้อมูลกำรประเมินพฤติกรรมเด็กและเยำวชนไทยท่ียึดม่ันควำมซ่ือสัตยสุจริต
และกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิในกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ

สังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
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ล ำดับ โรงเรียน สังกัด จังหวัด

28
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือ
มิตรภาพท่ี 30)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

29 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แพร่

31 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม

32 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม

33 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธ์ิพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม

34 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม

35 โรงเรียน อบจ.บ้านจองค า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

36 โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

37 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

38 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

39 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

40 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ล าปาง

41 โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีษะเกษ ศรีษะเกษ

42 โรงเรียนบ้านปราสาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

43 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

44 โรงเรียนโพธ์ิศรีสุวรรณวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

45 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

46 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

47 โรงเรียนบ้านเพียนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

48 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

49 โรงเรียนโพธ์ิประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

50 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สตูล

51 โรงเรียนวัดเกตการาม "พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร" องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

52 โรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร

53 โรงเรียนนาค าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

54 โรงเรียนบัวงามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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ล ำดับ โรงเรียน สังกัด จังหวัด

1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

2 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

3 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

5 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง

7 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

8 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

9 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

10 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา

11 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธ์ิ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

12 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี

13 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

14 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปล้ืม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

15 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก

16 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครล าปาง ล าปาง

17 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครล าปาง ล าปาง

18 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครล าปาง ล าปาง

19 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา สงขลา

20 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาคร

21 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เป่ียมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาคร

22 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก เทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาคร

23 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

โรงเรียนในสังกัดเทศบำลนคร
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ล ำดับ โรงเรียน สังกัด จังหวัด

1 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เทศบาลเมืองกระบ่ี กระบ่ี

2 โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง เทศบาลเมืองกระบ่ี กระบ่ี

3 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า เทศบาลเมืองกระบ่ี กระบ่ี

4 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) เทศบาลเมืองกระบ่ี กระบ่ี

5 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ท านองอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองหนองปลิง ก าแพงเพชร

7 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

8 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

9 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

10 โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองเมืองพล ขอนแก่น

11 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรี

12 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรี

13 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธ์ิ เทศบาลเมืองชลบุรี ชลบุรี

14 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส "ศิริอุปถัมภ์" เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี

15 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี

16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา) เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

17 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่

18 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก ตาก

19 โรงเรียนชุมชนเทศบาล  ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม

20 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) เทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส

21 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาลเมืองสุไหงโกลก นราธิวาส

22 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ เทศบาลเมืองท่าโขลง ปทุมธานี

23 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

24 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา

25 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก พิจิตร

26 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

27 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

28 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เทศบาลเมืองระนอง ระนอง

29 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนอง ระนอง

30 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์ เทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี

โรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมือง
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ล ำดับ โรงเรียน สังกัด จังหวัด

31 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี

32 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร เทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี

33 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม เทศบาลเมืองพระประแดง สมุทรปราการ

34 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า เทศบาลเมืองพระประแดง สมุทรปราการ

35 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

36 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

37 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี

38 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย สระบุรี

39 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี

40 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี

41 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี

42 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรี

43 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรึ

44 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

45 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง

47 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เทศบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
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ข�อแนะนําการร�วมประชุมออนไลน�ด�วยแอปพลิเคชัน ZOOM  

 
 
๑. ติดต้ังแอปพลิเคชัน ZOOM ไว�ใน Smart Phone หรือ Tablet ซ่ึงสามารถติดต้ังและใช�งานได�ท้ัง

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android กรณีใช�งานกับคอมพิวเตอร; PC หรือโน�ตบุ?ก ขอให�เข�าเว็บไซต;  
https://zoom.us/download 

 
๒. ติดต้ังหูฟLง และไมโครโฟนไว�กับ Smart Phone, Tablet หรือคอมพิวเตอร; เพ่ือความชัดเจนของเสียง 

ควรใช�หูฟLงท่ีมีไมโครโฟนด�วย (Hand Free) ท่ีใช�กับมือถือ  
 
๓. เข�าสูUการประชุมด�วย แอปพลิเคชัน ZOOM โดยคลิกท่ีลิงค;การประชุมท่ีแจ�งผUานทาง E-Mail ติดตUอ

ของผู�ประสานงานของแตUละสถานศึกษา หรือ https://bit.ly/2Lcb0eZ 
Meeting ID: 938 2051 3949 

Passcode: 232879 

 
4. ระบุชื่อ - สกุล จริง  
 
๕. เม่ือเข�าสูUระบบแล�ว ให�ผู�เข�าประชุมป]ดไมโครโฟนไว�กUอน และจะเป]ดหรือป]ดกล�องไว�กUอนก็ได�  
 
6. หากต�องการเสนอข�อคิดเห็น ในชUวงถาม - ตอบ ให�เป]ดไมโครโฟน และแจ�งตUอท่ีประชุมให�ทราบ             

แล�วจึงเสนอข�อคิดเห็น หลังจากเสนอเสร็จให�บอกวUาเสร็จ แล�วป]ดไมโครโฟนเพ่ือรับฟLงการประชุมตUอ 
 
หมายเหตุ หากมีข�อขัดข�องในการเข�าใช�งานระบบกรุณาติดตUอสอบถามเพ่ิมเติม   
1. คุณภัทรพล  ขวัญสุด   โทร 093-768-6438  
2. คุณภาภรณ;  เรืองวิชา  โทร 085-465-1166  



รายละเอียดการประชุมช้ีแจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยท่ียึดม่ันความซ่ือสัตย#สุจริต            
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช)หลักสูตรต)านทุจริตศึกษา  ในรูปแบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 

วันท่ี 11 มกราคม 2564 
 
 
ดําเนินการประชุมช้ีแจงฯ โดยแบCงกลุCมผู)เข)ารCวมประชุมเปEน 2 กลุCม คือ   
กลุCมท่ี 1 เวลา 10.20 - 12.00 น. 

กลุCมเปIาหมาย 
1. ผู)บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด	วย 

ภาคและจังหวัด ดังนี้ 
1.1 ภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม� น�าน พะเยา แพร� แม�ฮ�องสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ&  
1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ& ขอนแก�น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย& 

มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร	อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร& หนองคาย หนองบัวลําภู 
อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี  

1.3 ภาคกลาง  :  กํ าแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค&  นนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ& ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สระบุรี สิงห&บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ�างทอง อุทัยธานี  
 

 

กลุCมท่ี ๒ เวลา 12.50 - 14.30 น. 
กลุCมเปIาหมาย 
1. ผู)บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด	วย 

ภาคและจังหวัด ดังนี้ 
1.1 ภาคใต) : กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ป5ตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล 

สุราษฎร&ธานี  
1.2 ภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก	ว  
1.3 ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ& เพชรบุรี ราชบุรี  
1.4 กรุงเทพมหานคร  

 

2. ผู)บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด กรมสCงเสริมการปกครองท)องถ่ิน 
 

3. ผู)บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร  
 

4. ผู)บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เมืองพัทยา 
 

ล้ิงค# หรือ QR Code สําหรับเข)ารCวมการประชุมฯ ของกลุCมท่ี 1 และกลุCมท่ี 2 : https://bit.ly/2Lcb0eZ 
Meeting ID: 938 2051 3949 

Passcode: 232879 

 

 



กําหนดการประชุม 

 เวลา ประเด็นการประชุม 
10.20 - 10.30 น. 

/ 
12.50 - 13.00 น. 

กล�าวต	อนรับคณะผู	บริหารสถานศึกษา 
โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก�น   

10.30 - 11.00 น. 
/ 

13.00 - 13.30 น. 

เปAดการประชุมและกล�าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จุดเน	น ในการยกระดับตัวชี้วัดตามแผนแม�บท 
ประเด็นการต�อต	านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” (ตัวชี้วัด 1.๑ ร	อยละของเด็กและเยาวชนไทย
มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความซ่ือสัตย&สุจริต) 
โดย นายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

11.00 - 12.00 น. 
/ 

13.30 - 14.30 
 
 

๑. บทบาทของสถานศึกษากับการประเมินพฤติกรรมและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช	หลักสูตร
ต	านทุจริตศึกษา 

๒. แนวทางการวิจัยเพ่ือการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตย&สุจริต 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช	หลักสูตรต	านทุจริตศึกษา   

๓. กรอบแนวคิดและเครื่องมือท่ีใช	ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ียึดม่ัน                       
ในความซ่ือสัตย&สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช	หลักสูตรต	านทุจริตศึกษา  

๔. กลุ�มเปPาหมายและวิธีได	มาซ่ึงกลุ�มเปPาหมาย 
๕. การใช	งานระบบ Thai Youth Integrity เพ่ือประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ียึดม่ัน                  

ในความซ่ือสัตย&สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช	หลักสูตรต	านทุจริตศึกษา 
- ความเข	าใจเบ้ืองต	นว�าด	วยระบบ Thai Youth Integrity  
- องค&ประกอบสําคัญและโครงสร	างการใช	งานของระบบ Thai Youth Integrity   
- วิธีใช	งานระบบ Thai Youth Integrity  
- การเข	าระบบ การประเมิน การบันทึก การวิเคราะห&ผล และการออกรายงาน ฯลฯ 

โดย รองศาสตราจารย# ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ#ธนวสุ และคณะ 
 


