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ค าน า 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการ
เรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้   
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา  
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ 
๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพ่ือการรู้คิดต้าน
ทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการใช้ใน
กลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จะสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย  
ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
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ความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  1 
 
การด าเนินงานเพื่อพิจารณาจัดท าหลักสูตร/ชุดวิชา/กลุ่มเป้าหมาย     3 
 
รายละเอียดของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) แต่ละหลักสูตร  6 

(วิชา/จุดมุ่งหมาย/ตารางชั่วโมง/สื่อการเรียนรู้ และการทดลองใช้) 
  - หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       6 

- หลักสูตรอุดมศึกษา         9 
- หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ        11 
- หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ     14 
- หลักสูตรโค้ช          17 

 
แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช้   20 
 
ภาคผนวก 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  23          
ด้านการป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิด
ภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทจุริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม
ตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม และได้ก าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยมี 3 กลยุทธ์ ที่ก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน  
การน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 และกลยุทธ์ที่ 3 
 
 1.2 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค าสั่งที่ 646/2560 ลงวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2560 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ส าหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางเพ่ือให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา น าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา  
ในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
หลักสูตรส าหรับฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 

  1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  5) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  6) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  7) ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  8) ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
  9) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  10) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  11) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
  12) กรมยุทธศึกษาทหารบก 
  13) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  14) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
  15) กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

ความเป็นมา 
ของหลักสูตรต้านทุจริตศกึษา (Anti-Corruption Education) 1 



- 2 - 
 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ
สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  

2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ 
สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
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การด าเนินงาน 
 

คณะอนุกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 1  
เพ่ือพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรฯ  
4 ชุดวิชา (29 พ.ค. 60) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 4 วัน  
เพ่ือด าเนินการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรฯ  
5 หลักสูตร (17 - 20 ก.ค. 60) 

1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) หลักสูตรอุดมศึกษา 
3) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 
4) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / 
บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
5) หลักสูตรโค้ช 
 

คณะอนุกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 2  
โดยเห็นชอบ 4 หลักสูตร ได้แก่  
1) หลักสูตรอุดมศึกษา 
2) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 
3) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากร
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
4) หลักสูตรโค้ช  (7 ส.ค. 60) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 4 วัน เพ่ือด าเนินการคัดเลือกสื่อประกอบเนื้อหาหลักสูตรฯ  
ทั้ง 5 หลักสูตร (11 - 14 ก.ย. 60) 

คณะอนุกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 4 โดยเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมก าหนด
แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ (28 ธ.ค. 60) 

น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาปรับใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ตามมาตรา 19 (11) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 

น าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและแนวทางการ 
น าหลักสูตรไปใช้ (27 ก.พ. 61 

คณะอนุกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 3 
โดยเห็นชอบให้หลักการการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(1 ก.ย. 60) 

ทดลองใช้ 

2 การด าเนินงานเพ่ือพิจารณาจัดท าหลักสูตร/ชุดวิชา/กลุ่มเป้าหมาย 
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 2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1-1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เพ่ือหารือเกี่ยวกับ
กรอบการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยที่ประชุม 
ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 
หัวข้อวิชา 4 วิชา ประกอบด้วย  

1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   

 2.2 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้  ด้านการ
ป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต าบลท่ามะขาม  
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
โดยได้แบ่งกลุ่มตามการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้น และการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่ม 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และส านักงาน ป.ป.ช. 
  กลุ่ม 2 หลักสูตรอุดมศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และส านักงาน ป.ป.ช. 
 กลุ่ม 3 หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ
ส านักงาน ป.ป.ช. 
 กลุ่ม 4 หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ส านักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และส านักงาน ป.ป.ช. 
 กลุ่ม 5 หลักสูตรโค้ช ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ช. 

2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2-2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเนื้อหา
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอุดมศึกษา  
2. หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 3. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และ 4. หลักสูตรโค้ช  

ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะด าเนินการจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยแยกเป็น 
13 ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ในแต่ละ
ระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ชั่วโมง ต้องจัดท าเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้แตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ จึงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ประชุม 
จึงพิจารณาเฉพาะหลักสูตร 4 หลักสูตรที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3-3/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เพ่ือพิจารณากรอบ
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2.5 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต ระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้แบ่งกลุ่มตามการเรียนการสอน  
ในแต่ละช่วงชั้น และการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
    กลุ่มที่ 1 กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และส านักงาน ป.ป.ช. 
    กลุ่มที่ 2 กลุ่มอุดมศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และส านักงาน ป.ป.ช. 
    กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษาในส่วนทหารและต ารวจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจาก
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา และส านักงาน ป.ป.ช. 
    กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ส านักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และส านักงาน ป.ป.ช. 
  กลุ่มท่ี 5 กลุ่มโค้ช ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ช. 

 2.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
หรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2560  
ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เชิญอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญการ
สร้างหลักสูตรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากทุกภูมิภาค จ านวนประมาณ 70 คน 
มาร่วมเขียนหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2.7 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4-4/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยที่ประชุมได้ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมอบหมายให้ส านัก
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตทุกหลักสูตร
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  

 2.8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560 
ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เชิญอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการสร้างหลักสูตรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนประมาณ 30 คน มาร่วมตรวจทาน
และปรับปรุงหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.9 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 948 - 19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มี
มติเห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ทั้ง 5 หลักสูตรและ 
แนวทางการน าไปใช้ และเห็นชอบให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรไป
ปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามนัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 19 (11) และมาตรา 19 (13) 
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(1) ชื่อหลักสูตร   

“รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต” 
 
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา   เพ่ือให้นักเรียน 
 (2.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 (2.2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 (2.3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 (2.4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 (2.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 (2.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 (2.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 (2.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (2.9) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
(3) ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม 
ในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียนเพ่ือให้มีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
(4) ผลการเรียนรู้ 
 (4.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 (4.2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 (4.3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 (4.4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 (4.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 (4.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 (4.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 (4.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (4.9) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

3.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

3 รายละเอียดของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
แต่ละหลักสูตร (วิชา/จุดมุ่งหมาย/ตารางชั่วโมง/สือ่การเรียนรู้ และการทดลองใช้) 
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(5) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองกับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

 
ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย ประถมศึกษา
ตอนต้น  

ประถมศึกษา
ตอนปลาย  

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

๑ การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 

14 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 

๒ ความไม่ทนและความ
อายต่อการทจุริต 

12 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 

๓ STRONG : จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต 

9 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 

๔ พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

5 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 

รวม 40 40 40 40 40 

โดยหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเป็น 1 หลักสูตร และ
แยกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 13 ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  - 6 และระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 

 ทั้งนี้ ในแต่ละระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
 
(6) กิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวคิดและแนวการสอน 
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้ ได้แก่  
1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) 2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism 
Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) 4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล 
(Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติจริงการท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  
(5 STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
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(7) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิโอ ข่าว VTR นิทาน 
การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น 
 
(8) การวัดและประเมินผล  
 (8.1) การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน 
  - ความรู้ความเข้าใจ 
  - การปฏิบัติ 
  - คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
  - แบบสอบ 
  - แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
  - แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 (8.2) การประเมินผล 
  นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
(9) การทดลองใช้ 
 ทดลองน าร่องใช้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปองกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสรุปผลการ
ทดลองใช้ได้จากบันทึกหลังการสอน 
 
 

------------------------------ 
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(1) ชื่อหลักสูตร   

“วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart” 
 
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา    
 (2.1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต สามารถวิเคราะห์ถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

 (2.2) เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องการปลูกจิตส านึก มีทักษะชีวิตด้านการปลูก
จิตส านึกผ่านการศึกษาดูงาน 

 (2.3) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการน าจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมน าชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจถึงค่านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล  

 (2.4) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต 
สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 

 (2.5) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือต้านการทุจริต 
 
(3) ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต  และ STRONG :  
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

 
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 45 ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาที่ 1 ปรับฐาน
ความคิดต้านทุจริต
ส่วนตนและส่วนรวม 

9 1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต 
1.2 การปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วม 
 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- ศึกษาดูงาน 

วิชาที่ 2 สร้างสังคมท่ี
ไม่ทนต่อการทุจริต 

12 2.1 การขัดเกลาทางสังคม 
2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- ภาคสนาม 

วิชาที่ 3 ยกระดับ
ดัชนี สร้างพลเมืองดี
ในสังคม 

6 3.1 จริยธรรมน าพลเมืองในสังคม 
3.2 การยับยั้งและป้องกันการทุจริต 
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- ค้นคว้า 

วิชาที่ 4 ปราบทุจริต
ด้วยจิตพอเพียง 

18 การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

- โครงงาน 

3.2 หลักสูตรอุดมศึกษา 
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(5) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิทัศน์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. สถานการณ์ปัจจุบัน/ข่าวห้องสมุด ฟลิปชาร์ต PowerPoint ตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมแบบ Active 
Learning กรณีศึกษา มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
(6) การวัดและประเมินผล 
 (6.1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
 (6.2) การตอบค าถาม 
 (6.3) ประเมินตามสภาพจริง 
 (6.4) การให้ค าปรึกษาเป็นระยะ 
 
(7) การทดลองใช้ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้น าเนื้อหาหลักสูตรฯ 
บางส่วน ไปปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าเนื้อหา
หลักสูตรฯ บางส่วนไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จ านวน 1 หน่วยกิต 
12 ชั่วโมง 
 

 
------------------------------ 
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(1) ชื่อหลักสูตร   

“หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ” 
 
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา    
 (2.1) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการ
ทุจริตได ้
 (2.2) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อการทุจริตได้ 
 (2.3) เพ่ือให้สามารถประยุกต์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริต  
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติได้ 
 (2.4) เพ่ือสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริตได้ 
 (2.5) เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อการป้องกันการทุจริต 
 
(3) ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริต โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต และ  
เสริมพลังคนรุ่นใหม่และน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ 

 
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 12 ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาที่ 1 การคิด
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

3 1. ความหมาย ความส าคัญ การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/บุคคล
ต้นแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การท างาน 
2. ศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับคดี
ทุจริตอันเนื่องมาจากการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการ
น าเสนอ 
 

3.3 หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 
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หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาที่ 2  
จิตพอเพียง
ต่อต้านการ
ทุจริต 

3 1. การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการต่อต้านการทุจริต 
2. การสร้างพ้ืนฐานความคิดจากแนวคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้แก่
หน่วยงาน 

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
๒. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและน าเสนอ  
 

วิชาที่ 3 ความ
ละอายและ
ความไม่ทนต่อ
การทุจริต 

3 1. ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและ
ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศ 
2. การวิเคราะห์ตนเองและการตระหนักถึง
ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
3. การส่งเสริม สนับสนุนให้ผูอ่ื้นเกิดความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

๑. การประเมินตนเอง ก่อนและ
หลังการอบรม / เรียน 
๒. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
๓. ศึกษากรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา
ผลที่เกิดจากการทุจริต 
 

วิชาที่ 4 
พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3 1. ความหมาย ความส าคัญ ของพลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อการทุจริต และบทบาท
หน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการมีส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริต 
2. การมีส่วนร่วมและบูรณาการกับทุกภาค
ส่วนของพลเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
3. แนวคิดความรับผิดชอบต่อการทุจริตของ
สังคมและประเทศ 

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
2. กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมือง
เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
การทุจริต 
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและน าเสนอ
ผลงาน 
 

 
(5) ระยะเวลา 

- ทหาร (ส าหรับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้) แบ่งหลักสูตรออกเป็น 
3 ระยะ  

 ระยะสั้นมีการฝึกอบรม ๒ - ๔ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ชั่วโมง  
 ระยะกลางมีการฝึกอบรม ๔ - ๖ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๖ - ๘ ชั่วโมง 
 ระยะยาวมีการฝึกอบรม ๖ - ๑๒ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๙ - ๑๒ ชั่วโมง 
 ส าหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมน้อยกว่า ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
- ต ารวจ 
 หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง  
 หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง  

 ส าหรับหลักสูตรอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อประกอบการเรียนรู้
ในการเรียนการสอน 
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(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น  
โจทย์สัมมนา บ่งการ ฯลฯ สื่ออุปกรณ ์สื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล แหล่งเรียนรู้ 
 
(7) การวัดและประเมินผล 
 (7.1) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน 
 (7.2) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 
 (7.3) ประเมินผลจากการทดสอบ 
 (7.4) ประเมินผลจากผลงานกลุ่ม 
 
(8) การทดลองใช้ 
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 รุ่น รวมจ านวน 421 คน โดยได้เชิญนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (อนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้าน
การป้องกันการทุจริต) ไปบรรยายในหัวข้อวิชา “การป้องกันการทุจริต” ซึ่งได้สอดแทรกเนื้อหาการบรรยายวิชาการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม จ านวนรุ่นละ 1.30 ชั่วโมง 
  รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

------------------------------ 
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(1) ชื่อหลักสูตร   

“สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา    
 (2.1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
 (2.2) เพ่ือสร้างวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เพ่ือมุ่งสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

(3) ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความ

ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต และเกิดทักษะการเป็นวิทยากร 

 

(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 18 ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาที่ 1 การคิด
แยกแยะ
ประโยชน์ส่วน
ตนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม 

6 1. สาเหตุของการทุจริตฯ 
2. ความหมาย รูปแบบ ของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ 
4. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) / 
Digital thinking (ฐาน 2) 
5. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
6. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

การบรรยาย   
การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา  
การท ากิจกรรมกลุ่ม   
การอภิปรายกลุ่ม 

วิชาที่ 2 ความ
ไม่ทนและความ
อายต่อการ
ทุจริต 

3 1. ความไม่ทนต่อการทุจริต 
   - ความเป็นพลเมือง 
   - แนวคิดเก่ียวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 
2. ความอายต่อการทุจริต 
   - แนวคิดเก่ียวกับความอายต่อการทุจริต 
3. ตัวอย่างความไม่ทนและความอายต่อการ
ทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต  
4. ลงโทษทางสังคม 
5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต 
6. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและการ
กันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

การบรรยาย การคิดวิเคราะห์
กรณีศึกษา  
การท ากิจกรรมกลุ่ม   
การอภิปรายกลุ่ม 

3.4 หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
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หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาที่ 3 การ
ประยุกต์หลัก
ความพอเพียง
ด้วยโมเดล 
STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต 

3 1. ที่มา ความหมายของโมเดล STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต 
2. การน าโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ไปประยุกตใ์นบริบทต่างๆ 

การอภิปราย  
การกรณีโครงการ STRONG 

วิชาที่ 4 การฝึก
ปฏิบัติการเป็น
วิทยากร 

6 การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่ก าหนดได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

- 3 ชั่วโมงแรก  
ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยสุ่ม
หัวข้อจาก 3 วิชา  
- ๓ ชั่วโมงหลัง วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะ 

 
(5) ระยะเวลา 
 3 วัน 2 คืน 
 
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ PowerPoint  วิดีโอ  
ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
 
(7) การวัดและประเมินผล 
 (7.1) การทดสอบความรู้ (60 คะแนน) 
 (7.2) การประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร  (40 คะแนน) 

 โดยผู้ผ่านการอบรมจะต้องได้คะแนนรวมจากค่าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้และค่าคะแนนจากการ
ประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรรวมกันอย่างน้อยตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 
 
(8) การทดลองใช้ 
 (8.1) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าไปใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร ป.ป.ช. แกนน า สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต ระหว่างวันที่ 25–27 ส.ค. 60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้าง
วิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต แนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต อย่างเป็นมาตรฐานและ
แนวทางเดียวกันไปขยายสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เพ่ือมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่
จากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 76 จังหวัดๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่จากส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ภาคๆ ละ 1 
คน และเจ้าหน้าที่จากส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง 20 คน จ านวน 105 คน โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ที่
เข้ารับการอบรมจะได้น าเนื้อหาวิชาไปขยายผลในพ้ืนที่จังหวัด 
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 (8.2) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าไปใช้ในโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจ าปี 2561 โดยเป็นการจัดอบรม ให้
ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการ
ทุจริต แนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นการผลิตวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้มีทักษะและสามารถ
ขยายผลอย่างเป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เพ่ือมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
          - กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 รุ่น รวมจ านวน 297 คน 
            รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 
            รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี  
          - กลุ่มอาจารย์และบุคลากรในระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 รุ่น  รวมจ านวน 143 คน 
            รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 
            รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ไดด้ าเนินการจัดอบรมและผลิตวิทยากรตัวคูณ
ในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อ
การทุจริต ให้กับกลุ่มเป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในทุกภูมิภาค รวมจ านวน
ประมาณ 1,579 คน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการจัดอบรมและผลิตวิทยากร 
ตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริต ให้กบัศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 225 คน   
 

------------------------------ 
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(1) ชื่อหลักสูตร   

“โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต” 
 

(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา    
 (2.1) เพ่ือสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต  
 (2.2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการรู้
คิดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เรียน  
 (2.3) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม 
 (2.4) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการต้านทุจริต 
 

(3) ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะเพ่ือเป็นแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม  
จะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริต  อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต และเกิดทักษะการเป็นวิทยากร 

 

(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 15 ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาที่ 1 
แนวคิด
หลักการ
โค้ชเพื่อ
การรู้คิด
ต้านทุจริต 

3 1. ความเป็นมาของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
2. ความหมายของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
3. เป้าหมายของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
4. หลักการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
5 ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ 

1.การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อ
การรู้คิดต้านทุจริต 
2.การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา  
3.การท ากิจกรรมกลุ่ม 
4.การอภิปรายกลุ่ม 
5.การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 

วิชาที่ 2 
กลไกและ
กระบวน 
การโค้ช 

3 1. กลไกของการโค้ช 
2. กระบวนการโค้ช 
3. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืน 
 

1.การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อ
การรู้คิดต้านทุจริต 
2.การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา  
3.การท ากิจกรรมกลุ่ม 
4.การอภิปรายกลุ่ม 
5.การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 

วิชาที่ 3 
เรียนรู้
ผู้เรียน 

3 1. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต 6 
2. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation 

วิชาที่ 3 เรียนรู้ผู้เรียน 

หัวข้อวิชา ... 

3.5 หลักสูตรโค้ช 
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หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาที่ 4 
เทคนิค
ส าคัญใน
การโค้ช 

3 1. การสื่อสารเชิงบวก 
2. ค าถามที่ทรงพลัง 
3. การสะท้อนคิด 
4. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการน า
นวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช 
5. การถอดบทเรียน 

วิชาที่ 4 เทคนิคส าคัญในการโค้ช 

วิชาที่ 5 
การ
ประเมิน 
ผลการ
เรียนรู้ที่
เสริมพลัง
ต้านทุจริต 

3 1. การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
2. การประเมินขณะเรียนรู้ 
3. การประเมินผลการเรียนรู้ 

วิชาที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริม
พลังต้านทุจริต 

 
(5) ระยะเวลา 
 3 วัน 2 คืน 
 
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบานผู้น า
ชุมชน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู บทเรียนส าเร็จ รูปแบบสื่อผสม เกมส์ การต์ูน นิทาน ฯลฯ 
 
(7) การวัดและประเมินผล 
 (7.1) รอ้ยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Per & Post Test) 

(7.2) ร้อยละของจ านวนชั่วโมงท่ีเข้ารับการอบรม 
(7.3) การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 

 
(8) การทดลองใช้ 
 (8.1) ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย  
ได้น าไปใช้ในโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 60 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 27 จังหวัด 
ที่ต้องด าเนินโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งจะต้องจัดตั้งชมรม STRONG ขึ้นมา และคัดเลือก
สมาชิกชมรมเพ่ือเป็นตัวแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการจัดท ากิจกรรมป้องกันการทุจริตและขยายผลภายใน
จังหวัด ผู้เข้าร่วมจ านวน 72 คน 
 
 
 

(8.2) ส านักงาน ป.ป.ช. … 
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 (8.2) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าธรรมนูญชมรมจิต
พอเพียงต้านทุจริต แผนงานระยะยาว และแผนประจ าปี ภายใต้โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ระหว่าง
วันที่ 14 - 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลักดันการป้องกันการทจุริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบแนวคิด 
STRONG จนสามารถพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต เพ่ือปลูกฝัง STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่ประชาชน
ในระดับจังหวัด ปรับฐานคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตส านึกความอายใน
การกระท าการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคม และประ เทศชาติผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 314 คน ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าภาค 9 ภาค เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 27 จังหวัด  
ที่ต้องด าเนินโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จาก 27 
จังหวัดๆ ละ 10 คน  

------------------------------ 
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1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 (1) จัดท าเป็นรายวิชาบังคับ (ถ้าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ) 
 (2) น าไปจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมของโรงเรียนและจัดเวลาเรียนเพิ่มสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
 (3) น าไปใช้ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
     (4) น าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง) หรือน าไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 

 โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าเป็นรายวิชาบังคับ และให้หน่วยงานอ่ืนใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน อ่ืนที่มีสถาบันการศึกษาในสังกัด  เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฯลฯ น าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพิจารณาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
2) หลักสูตรอุดมศึกษา 

 (1) จัดท าเป็น 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
    (2)  จัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถน าเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ไปปรับ/
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง 
 (3)  จัดท าเป็นวิชาเลือก 

 โดยขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน พิจารณาน าหลักสูตร
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง 
 
3) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 

 สอดแทรกในการฝึกอบรม 
    (1) ทหาร (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้) 
   (2) ต ารวจ (หลักสูตรฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น และหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืนๆ) 

     โดยขอความร่วมมือให้กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ น าหลักสูตรไปพิจารณาปรับใช้ใน
การฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด และน าหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาปรับใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในสังกัดทหารและ
ต ารวจ 

 
4) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

 (1) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช.  
     (2) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
     (3) บูรณาการกับหลักสูตรฝึกอบรมในระดับต่างๆ ของส านักงาน ก.พ. 
 

4 แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช ้
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 โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐน าหลักสูตรไปพิจารณาปรับใช้ในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรใน
สังกัด และให้ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมน าหลักสูตรไปบูรณาการกับหลักสูตร
ฝึกอบรมบุคลากรในระดับต่างๆ 
 
5) หลักสูตรโค้ช 

 (1) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือไปขยายผลสร้างโค้ชให้กับสมาชิกชมรม STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต ในแต่ละจังหวัด  
 (2) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 (3) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ 

 โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐน าหลักสูตรไปพิจารณาปรับใช้ในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรใน
สังกัดและให้กับเครือข่ายของหน่วยงาน 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ที.่. 646/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

---------------------------------------- 
 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ส าหรับใช้
เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่
ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายประหยัด  พวงจ าปา)    
3.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายกิตติ  ลิ้มพงษ์) 
4.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายอุทิศ  บัวศรี) 
 5.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อนุกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ 
        และธุรกิจเอกชน  
 7.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ 
         และการพัฒนาเครือข่าย 
 8.  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 

      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
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9.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ 
      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
23.  พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์   อนุกรรมการ 
24.  นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์   อนุกรรมการ 
25.  นายสุเทพ พรหมวาศ    อนุกรรมการ 

          26.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
         27.  นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28.  นางสาวกัลยา  สวนโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 29.  นายสราวุฒ ิ เศรษฐกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 30.  นายกาญจน์บัณฑิต  สนนุช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31.  นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นายธนวัฒน์  มะแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ 

     โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ

เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้าน
การป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา เนื้อหา
สาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้  ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เลขที่ 361 ถนนนนทบุร ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 11000 

โทรศัพท์ 0 2528 4800 - 01 สายด่วน ป.ป.ช. 1205 
www.nacc.go.th 
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