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คำนำ 
 

 รายงานการกำกับติดตามการนำหล ักส ูตรต ้านท ุจริตศ ึกษาไปใช ้ ประจำป ีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖5 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการ
ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อต้านการทุจริต ดำเนินการโดย
การสอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ซึ่งมุ่งเน้นให้
ความสำคัญในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต และประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต รวมถึงมุ่งเน้นเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนการ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

 
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตด้วยการขับเคลื่อนผ่านการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญใน
การดำเนินภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 

         สำนักต้านทุจริตศึกษา 
         สำนักงาน ป.ป.ช. 
         สิงหาคม ๒๕๖5 
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บทนำ 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 948-19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มี
มติเห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 5 หลักสูตร 
ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ หลักสูตรสร้าง
วิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช รวมทั้งเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี            
เพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) ตามที่คณะกรรม  การ ป.ป.ช. ได้นำเสนอ โดยให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องนำ
หลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด 
พร้อมทั้งให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณานำหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่  นอกจากนี้ ให้
กระทรวงเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ตำราเรียนครู อาจารย์ รายละเอียดหลักสูตรเพ่ือนำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2563 รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเห็นชอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. 

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงเห็นควรให้มีการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยเป็นการกำกับติดตามต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จนถึงปัจจุบัน   
ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปดำเนินการตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือสร้างให้เกิดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
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 ๑. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ความร่วมมือในการนำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้  

2. เพื่อติดตามผลภาพรวมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแต่ละหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 
 

 
 ๑. ได้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ๒. ทราบผลภาพรวมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแต่ละหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมหา
แนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในปีต่อไป 
 
 
 
 

 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
 
 

 

 
  
 

  ดำเนินการโดยการสอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ และรายงานผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์

ประโยชน์ที่ได้รับ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

การดำเนินการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 
สำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยครอบคลุม
ทุกระดับชั้นเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือปลูกฝัง
จิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรม ที่ไม่ยอมรับ
และไม่ทนต่อการทุจริตอันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต)  
2) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”)  
3) หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ)  
4) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่

สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต)  
5) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต)  
โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย 4 ชุดวิชา ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม และได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนำไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสำหรับการนำไปใช้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การดำเนินการของสำนักต้านทุจริตศึกษา             
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยดำเนินการ 

 ผลิตและเผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 5 หลักสูตร (จำนวน 323,411 เล่ม)  
 การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในระดับพ้ืนที่ภูมิภาค 

(สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนและการกำกับติดตามการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 การกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร 

สำหรับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน             
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามแนวทางที่เหมาะสม ในภาพรวมการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน กำหนดดำเนินการนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2562 (พฤษภาคม 2562) เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตรอุดมศึกษา กำหนดดำเนินการนำไป     
ปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาตามความพร้อมของแต่ละสถาบัน ในส่วนของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องสามารถนำหลักสูตรไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรกลุ่มทหารและ
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ตำรวจ และหลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดดำเนินการนำไปปรับใช้ตาม
ความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การดำเนินการของสำนักต้านทุจริตศึกษา                  
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยดำเนินการ 

 กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง 

 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือผลักดันและให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย
ดำเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือกำกับติดตามและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ต่อการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการประเมินพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน โดยช่วงแรกมุ่งเน้นประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ๒ 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) และหลักสูตร
อุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การดำเนินการของสำนักต้านทุจริตศึกษา                 
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยดำเนินการ 

 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง การทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption 2) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 3) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล 

 การให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูล ผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือผลักดันและให้
คำปรึกษาแก่สถานศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร 
นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อน

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ทั้ง 5 หลักสูตร โดยมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และนำไปใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงาน ซึ่งปรากฏผลการดำเนินการดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) 

สังกัด 
จำนวน 

(โรงเรียน) 

นำไปใช้ 
(โรงเรียน) 

แนวทางการนำไปใช ้

1) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

29,871 29,871 - เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 14,812 โรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,044 โรงเรียน 
- บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 4,780 โรงเรียน 
- บูรณาการการเรียนการสอนกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ 2,800 โรงเรยีน 
- บูรณาการกับวิถีชีวติในโรงเรียน 1,483 โรงเรียน 
- จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 952 โรงเรียน 
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สังกัด 
จำนวน 

(โรงเรียน) 

นำไปใช้ 
(โรงเรียน) 

แนวทางการนำไปใช ้

2) สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) 

3,597 1,843 - จัดทำเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมของโรงเรียน 
จำนวน 141 แห่ง 
- นำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ หรือ
นำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จำนวน 1,033 แห่ง 
- นำไปบูรณาการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน หรือกิจกรรม/โครงการ/โครงการหรือ
วิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน จำนวน 669 แห่ง 
 

3) สำนักงานส่งเสริม
การศึกษา      นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.)    

928 928 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีวิชา 
การป้องกันการทุจริต ให้กับนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

4) สำนักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา (สอศ.)   

914 914 - บูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม รหัสวิชา 20000 - 1501  
ในนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
- บูรณาการรายวิชาชีวิตกับสังคม รหัสวิชา 
3000 – 1501 ในนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. รายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม รหัสวิชา 30000-2005   
2. รายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม รหัสวิชา 20000-2007   
(สอศ. ใช้ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรอุดมศึกษา) 
 

5) สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

437 437 - จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
- นำกิจกรรมในหลักสูตรโตไปไม่โกงมาบูรณา
การกับหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา 
- บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง)  
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สังกัด 
จำนวน 

(โรงเรียน) 

นำไปใช้ 
(โรงเรียน) 

แนวทางการนำไปใช ้

- บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
- บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
- จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

6) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

20,536 20,536 นำกิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” บูรณา
การการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

รวม 56,283 54,529 คิดเป็น 96.88 % 

 

2. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) 

สังกัด 
จำนวน 
(แห่ง) 

นำไปใช้ 
(แห่ง) 

แนวทางการนำไปใช้ 

1. สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 25 25 - จัดทำเป็น 1 รายวิชา  
จำนวน 3 หน่วยกิต 
- จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดย
อาจารย์ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาใน
หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ไปปรับ/
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง 
- จัดทำเป็นวิชาเลือก 
 
 
 
 
*หมายเหตุ : ข้อมูลสังกัดจาก  
Open data กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 9 

3. มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ 2 2 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 38 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 9 

6. มหาวิทยาลัยเอกชน 42 33 

7. วิทยาลัยเอกชน 18 9 

8. สถานศึกษานอกสังกัดฯ 20 20 

9. สถาบันเอกชน 12 7 

รวม 175 152 คิดเป็น 86.86 % 
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3. หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ (ตามแนวทางการรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ) 

สังกัด 
จำนวน 

(หน่วยงาน) 
นำไปใช้ 

(หน่วยงาน) 
แนวทางการนำไปใช้ 

1) กระทรวงกลาโหม  
โดย กระทรวงกลาโหม/ 
สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย/ กองทัพบก/
กองทัพเรือ/กองทัพอากาศ 
 

1 1 สอดแทรกในการฝึกอบรม 

2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
โดยกองบัญชาการศึกษา 
 

1 1 สอดแทรกในการฝึกอบรม 

รวม 2 2 คิดเป็น 100% 

 

4. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต) 

สังกัด 
จำนวน 

(กระทรวง/
หน่วยงาน) 

นำไปใช้ 
(กระทรวง/
หน่วยงาน) 

แนวทางการนำไปใช้ 

1) หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง/กรม 
 

20 20 การฝึกอบรม 
 

2) หน่วยงานอื่นๆ 
 
 

13 13 การฝึกอบรม 

3) หน่วยงานภาครัฐ
วิสาหกิจ 
 

52* 47 การฝึกอบรม 
 
 
 

*อัพเดทข้อมูลจำนวนหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ มิถุนายน 2565 

รวม 85 80 คิดเป็น 94.12 % 
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5. หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) 

สังกัด 
จำนวน 
(จังหวัด) 

นำไปใช้ 
(จังหวัด) 

แนวทางการนำไปใช้ 

1) ระดับพ้ืนที่จังหวัด 
 

76 76 การฝึกอบรม 
 

2) เขตปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

1 1 การฝึกอบรม 

รวม 77 77 คิดเป็น 100 % 

 

 

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645
ปรากฏตามเอกสารรายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(บทที่ 2) 
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บทที่ ๑  
การดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล  
ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
ไดป้รับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดย             
การสร้างความตื่นตัวและการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับความคิด สร้าง
ความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
กำหนดในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้กำหนดกลยุทธ์
หลักในการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี ้เบาะแส การสร้าง
ลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู ้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  อีกท้ัง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้กำหนดให้การพัฒนา  
ระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการต่อต้านการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุก
กลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอึดมศึกษา กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จัก
แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต 

  การผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการ
ใช้หลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งศูนย์   
ให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายที่นำหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ นอกจากนี้ ได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 
ชุดหลักสูตร/ชุดการเรียนรู้/เรื่อง ได้แก่ 
  1) การต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
  2) การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 
  3) การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และน้ำบาดาล 
  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
ประกอบด้วย 2 ชุดหลักสูตร/ชุดการเรียนรู้/เรื่อง ได้แก่ 
  1) การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
  2) การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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  นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการสร้างวิทยากรตัวคูณในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 
เพ่ือต่อยอดขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกพ้ืนที่ 

   ในส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนา “ระบบ
การประเมินและการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” หรือ  Thai Youth Integrity 
Assessment Management System เพ่ือกำกับ ติดตาม รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ซึ่งเป็นรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะ Web-application สามารถใช้งาน
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึง โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่าง Real Time โดยระบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา จะเป็นระบบย่อยส่วนหนี ่งในระบบโปรแกรมประยุกต์ 
TYintegrity และมีระบบจัดการสำหรับสถานศึกษา นับตั้งแต่การสุ่มช่วงชั้น หรือหลักสูตรที่จะประเมินระบบ
การส่งต่อแบบประเมินให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ที่เกี่ยวข้อง ระบบติดตามความก้าวหน้าในการประเมินของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และระบบรายงานผลการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เปิดทดลองใช้งาน “ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา 
(Anti-Corruption Education Platform)” โดยมุ่งหมายให้เป็นระบบแพลตฟอร์มที่รองรับการดำเนินงาน   
ด้านการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถขยาย    
องค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเป็นพ้ืนที่สื่อกลางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้กลุ่มเป้าหมายสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถค้นคว้า ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และร่วมแสดงความคิดเห็นได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเป็นแหล่งข้อมูลกลาง       
และเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและก่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนหลักสูตร    
ต้านทุจริตศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ ๒ 
ผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร คือ 
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส 
ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ๓. หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ (ตามแนวทางรับราชการ 
กลุ่มทหารและตำรวจ) ๔. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) และ ๕. หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต)  

 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ตามบริบทของหน่วยงาน  
ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ชื่อหลักสูตร “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 
๒. กลุ่มเป้าหมายการนำไปใช้   

๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 29,871 แห่ง 
๒) โรงเรียนสาธิต จำนวน ๖๗ แห่ง 
๓) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน ๓,๕๙๗ แห่ง 
๔) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน ๙๒๘ แห่ง 
5) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 914 แห่ง
๖) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จำนวน ๒๐,536 แห่ง 
๘) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓๗ แห่ง 
๙) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
๑๐) สำนักการศึกษา เมืองพัทยา 
๑๑) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๑2) สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๑3) กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 
๑4) กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
๑5) กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 

๓. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช ้
แนวทางท่ี ๑ เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
แนวทางที่ ๒ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี ๓ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ 
แนวทางท่ี ๔ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนวทางท่ี ๕ จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
แนวทางท่ี ๖ บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 
๑.1 สำนักงานพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ขั้นเตรียมการ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทำแนวทางการ
ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภบิาล ในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

คณะทำงานส่วน
ภูมิภาค และ
คณะทำงาน
ส่วนกลาง รวม
ทั้งสิ้น 42 คน 

ระหว่างวันที ่16-
18 พ.ย. 2564 ณ 
โณงแรมแจ๊สโซเทล 
กรุงเทพมหานคร 

วางกรอบและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการที่มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมที่ถกูต้อง
ที่มีประสิทธิภาพและผระสิทธิผลเพื่อลด
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. ขั้นสร้างการรับรู ้
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารการบูรณาการความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระดับสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1) ผู้ขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
245 เขตทั่วประเทศ 
2) บุคลากรจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. 
ภาค และบุคลากร
จากสำนักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัดทั่วประเทศ 
3) คณะทำงานส่วน
ภูมิภาค และวิทยากร
และคณะทำงาน
ส่วนกลาง 

ระหวา่งวันที ่15 มี.ค. 
– 5 เม.ย. 65 จำนวน 
4 ภูมิภาค ดังนี้  
1) ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 
ระหว่างวันที ่ 
15-17 มี.ค. 2565  
ณ โรงแรม 
เอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร  
2) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 
21-23 มีนาคม 2565 
ณ โรงแรมไดมอนด์ 
จังหวัดสุราษฎธ์าน ี
3) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที ่ 
29-31 มี.ค. 2565 
ณ โรงแรมเจริญธานี
จังหวัดขอนแก่น  
4) ภาคเหนือ ระหวา่ง 
วันที่ 3-5 เม.ย. 2565 
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาและสำนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อน
โครงการ / กิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อลดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามแนวทางการดำเนิน
โครงการที่ได้กำหนดไว ้
2.บูรณาการความร่วมมอืในการต่อตา้นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากับหนว่ยงานภาครัฐที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 
3. ชี้แจง ทบทวน ความเข้าใจ และสร้างการ
รับรู้ในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา 

ตามแนวทางการดำเนิน
โครงการที่กำหนดไว้เดิม
วางแผนที่จะสร้างการรับรู้
โดยการจัดประชุมในช่วง
เดือน มกราคม 2565 แต่
เนื่องจากเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระรอกใหม่จึงไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวของ
คนเป็นกลุ่มหรือการรวมตวั
กันของคนหมู่มากได้ 
เนื่องจากมีความเส่ียงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าว 

รอให้สถานการณ์ดังกล่าว
คลี่คลายลงจึงดำเนินการจัด
ประชุมสร้างการรับรู้ หรือ
ใช้การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แทน แต่อาจ
เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การสื่อสารและความเข้าใจ
ตรงกัน 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑.1 สำนักงานพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

3.ขั้นลงสู่การปฏิบัต ิ
- หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบูรณาการความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตฯ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ดำเนินการต่างๆ ดังนี้ 1) สถานศึกษา
ดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 2) สำนกังานเขตพื้นที่การ
ศึกษานิเทศก์ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ
และการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ง 

อยู่ระหว่างรอการ
อนุมัติเงินงวด 4 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินงวด 4  
จึงยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
การนำหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ได้ 

รออนุมัติเงินงวด -ไม่มี- 

1.2 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาเลือกเสรี วิชาการป้องกนั 
การทุจริต ให้กบันักเรียนระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้อยู่ 
ทั้งในส่วนของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
พ.ศ. 2561 และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
พ.ศ. 2564 ไปใช้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนด้วยแลว้ 

นักศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.  
1. ระดบัประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
3. ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปีการศึกษา 2564  
และปีการศึกษา 
2565 

1. นักศึกษาได้รับความรู ้ความเขา้ใจ  
เร่ืองการต่อต้านการทุจริต สามารถนำไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
2. นักศึกษาสามารถแยกผลประโยชน์สว่นตน
กับผลประโยชน์สว่นรวม มีความละอายต่อ
การทุจริต สามารถปฏบิัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการแก้ไข
ปัญหา มีสติในการดำเนินชีวิตเป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุขในการดำรงชีวิตเป็นไปตาม
หลักสูตร 

1. สื่อการเรียนการสอนม ี
ไม่เพียงพอ 
2. ครูยังขาดความรู้ความ
เข้าในเนื้อหาหลักสูตร  
3. นักศึกษาไม่ให้
ความสำคัญ เพราะมองว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ตนเองโดยตรง 
4. เนื้อหามีความซับซ้อน
ยากต่อการทำความเข้าใจที่
ถูกต้องของผู้เรียน 
5.ขาดวิทยากรที่มีความรู้
เฉพาะด้านหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

1. ควรจัดสรรงบประมาณ
สำหรับการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนที่มี
รายละเอียดเนื้อหาที่เข้าใจ
ง่าย  และเพียงพอแก่
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
2.ควรมีการอบรมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การป้องการการทุจริต 
ให้กับครูผู้สอน เพื่อให้
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
3. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
4. ควรมีส่ือมัลติมีเดียใน
การจัดการเรียนการสอน 
เช่น วีดิโอชว่ยสอน 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสตูร
ต้านทุจริตศึกษาเพือ่นำไปใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน โดยการบูรณาการในขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ด้วยกิจกรรมจิตศึกษา สำหรับครูอาชีวศึกษา
ภาครัฐ ภาคตะวนัออก เฉยีงเหนือ 
 

บุคลากร
อาชีวศึกษา  
จำนวน 891 คน 

วันที่ 24 มกราคม – 
24 กมุภาพันธ์ 
2565 

1. บคุลากรอาชวีศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการ
จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรตา้นทจุริตศึกษา 
2. บคุลากรอาชวีศึกษาสามารถเขยีนแผนการ
จัดการเรยีนรู้บูรณาการหลกัสูตรตา้นทจุรติศึกษา 
3. ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในทางที่ดีขึ้น สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้วิทยาลัยเปน็ฐาน   

บุคลากรอาชวีศึกษา  
จำนวน ๒๖ แห่ง  

วันที่ 24 กุมภาพนัธ ์
ถึง 2๙ เมษายน 2565 

1. บคุลากรอาชวีศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการ
จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรตา้นทจุริตศึกษา 
2. บคุลากรอาชวีศึกษาสามารถเขยีนแผนการ
จัดการเรยีนรู้บูรณาการหลกัสูตรตา้นทจุรติศึกษา 
3. ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในทางที่ดีขึ้น สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. บูรณาการในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม รหัสวิชา ๒๐๐๐๐-๑๕๐๑  

นักเรียนระดับชั้น 
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) 

๕ ปี การศึกษา 
๒๕๖๒ -๒๕๖๖ 
(หลักสูตร ปี ๒๕๖๒) 

ผู้เรียนระดับปวช.ทั้ง ภาครัฐและเอกชน  
ทุกคนได้เรียนหลักสูตรต้านทุจริตผ่านการ  
บูรณาการในรายวชิาหนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม  

-ไม่มี- -ไม่มี- 

4. บูรณาการรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย  
รหัสวิชา ๓๐๐๐- ๑๕๐๑   

นักศึกษาระดับชั้น 
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๕  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ -๒๕๖๗ 
(หลักสูตร ปี 256๓) 

นักศึกษาระดับปวส.ทั้ง ภาครัฐและเอกชน 
ทุกคนได้เรียนหลักสูตรต้าน ทุจริตผ่านการ 
บูรณาการ รายวิชาหน้าที่ชวีิตกับสังคมไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

๑) วิชากิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม รหัสวิชา 
๒๐๐๐๐-๒๐๐๗ (ปวช.) 
 ๒) วิชากิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม รหัสวิชา 
๓๐๐๐๐-๒๐๐๕ (ปวส.) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒-
๒๕๖๗ 

สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนบา้งแห่งเลือก
รายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ลงในแผนการเรียน
แต่ละสาขาวิชา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผ่นการดำเนินการในอนาคต : การติดตาม ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้
ความเข้าใจ และมีกจินิสัยในความซ่ือสตัย์ในการปฏบิัติงานตามสายอาชพีของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสังคม รวมถึงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์หลักธรรมทางศาสนากบัหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
 



 

 
 

17 

หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.4 สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนได้มีหนังสือไปที่ศึกษาธิการจังหวดั 
ผู้อำนวยการสำนกังานการศึกษาเอกชน
จังหวัด และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการนำหลกัสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของ
โรงเรียน จำนวน 3 รูปแบบดังนี้  
รูปแบบที่ 1 จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของ
โรงเรียน  
รูปแบบที่ 2 นำไปบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ หรือนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  
รูปแบบที่ 3 นำไปบูรณาการเรียนรู้กับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรม/โครงการ/
โครงการหรือวิถีชวีิตประจำวันในโรงเรียน 

โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกชนได้รายงานการนำหลักสตูร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 758 
โรงเรียน 
โดยจัดเป็น 3 รูปแบบดังนี ้
รูปแบบที่ 1 จำนวน 65 โรงเรียน 
รูปแบบที่ 2 จำนวน 449 โรงเรียน 
รูปแบบที่ 3 จำนวน 266 โรงเรียน 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
ในปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 
และสำหรับโรงเรียนที่นำไป
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระต่างๆ มี
เนื้อหาหลักในรายวิชา
จำนวนมากทำให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
ครบถ้วน รวมถึงยังไม่
สามารถเขา้ถึงสือ่ประกอบ 
การเรียนการสอนได้อย่าง
แพร่หลาย 

-ไม่มี- 

2. กระทรวงมหาดไทย 
2.1 กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ดำเนินการขบัเคลื่อนหลักสตูรตา้นทุจรติศึกษา 
โดยให้สถานศึกษา สังกัด อปท. ทุกแห่ง นำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตาม 
ช่วงอายุของนักเรียน และบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม โดยให้
ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป และให้ผู้บรหิารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก ์หรือผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษานเิทศก์ 
ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรตา้น
ทุจริตศึกษา และรายงานให ้สถ. ทราบเป็น 
รายภาคเรียน โดยให้เร่ิมรายงานตั้งแต่ภาค

1. ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จำนวน 
18,810 ศูนย ์
 
2.โรงเรียน จำนวน 
1,768 แห่ง 

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562  
เป็นต้นไป 

รายละเอียดปรากฎตามหนังสือ ดว่นมาก 
ที่ มท 0816.3/ว810  
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2.1 กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
    1. ให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาล) ทุกแห่ง นำหลักสูตรต้าน
ทุจริต แผนการจัดประสบการณ์ “รายวชิา
เพิ่มเติมการป้องกันการทจุริต” ระดับปฐมวัย 
นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมตามชว่งอายขุองนักเรียน 
       2. ให้สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอน 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษาทุกแห่ง นำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา “รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต” 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชวีศึกษา 
นำไปจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษาได้
ตามความเหมาะสม ตามแนวทาง ดังนี้ 
     1) นำไปจัดการสอนเป็นรายวิชาเพิม่เติม 
     2) นำไปใช้ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
     3) นำไปบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระหนา้ที่พลเมือง 
สาระศาสนา จรยิธรรม) 
    4) นำไปจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน3. การดำเนินการตามขอ้ 1 
และ 2 ให้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้นำ
กิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  
ที่สถานศึกษาได้ดำเนินการแล้วมาบูรณาการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับหลกัสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) ตามระดับชั้นที่จัด 
การเรียนการสอน  
      5) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และ
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2.1 กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรตา้น
ทุจริตศึกษา และรายงานใหก้รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบเป็นรายภาคเรียนโดย
ให้เร่ิมรายงานตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป    
2. จัดส่งบุคลากรสังกัด อปท. เขา้ร่วมอบรม
วิทยากรตัวคูณโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์สว่นรวม 
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้าง
วิทยากร เครือข่ายความร่วมมอืเกี่ยวกับการ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการ
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์สว่นรวม รว่มกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ใน 5 ภูมิภาค 
ภูมิภาค ละ 20 คน ให้กับ ครู ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหาร ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จำนวน 
18,810 ศูนย ์
 
2.โรงเรียน จำนวน 
1,768 แห่ง 

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562  
เป็นต้นไป 

รายละเอียดปรากฎตามหนังสือ ดว่นมาก 
ที่ มท 0816.3/ว810  
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำ
แบบรายงานเพือ่เป็นการติดตามผลและ
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการนำหลักสตูร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ตามแบบรายงานติดตามประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยกรอกขอ้มูล
รายงานผลผ่านทาง QR CODE ซ่ึงขณะนี้ 
สถานศึกษายังรายงานข้อมูลมาไม่ครบถ้วน   
ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะ
ดำเนินการติดตามผลการนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอนต่อไป 

1. ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จำนวน 
18,810 ศูนย ์
 
2.โรงเรียน จำนวน 
1,768 แห่ง 

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562  
เป็นต้นไป 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนได้นำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช ้
ในการจัดการเรียนการสอนแลว้ ดังนี้                                          
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4,296 ศูนย์                              
2) โรงเรียน จำนวน 645 แห่ง 

1. เวลาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนไม่เป็นไปตาม
แผนเนื่องจากมีวันหยุด 
และกิจกรรมมาก ทั้งนี้ใน
การบูรณาการกับรายวิชา
หน้าที่พลเมืองซ่ึงมีเน้ือหา
สาระเป็นของตนเองอยู่แล้ว
นั้นจึงทำให้การบูรณาการ
ในบางหน่วย บางกจิกรรม
ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 
2. กิจกรรมตามหลักสูตรไม่
สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน 
3. เนื้อหาในรายวิชาตา้น

1. ควรมีการอบรมและ
ประชุมชี้แจงหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาจากหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวขอ้ง  
2. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2.1 กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุจริตศึกษาในบางระดับชั้น
มีความยาก ซับซ้อน เกินไป 
ขาดสื่อการเรียนการสอน                        
4. ครูยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการนำหลกัสูตร
ทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัด
กิจกรรม จึงเห็นควรมีการ
อบรมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ให้ครูผู้สอนเข้าใจ
เนื้อหาแต่ละกจิกรรมของ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
5. ช่วงวัยของเด็กปฐมวัย 
เป็นอุปสรรคในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกิดความ
เข้าใจและการนำไปใช้                          
6. เนื่องจากที่ผ่านมาทาง
โรงเรียนได้นำแนวทางของ
หลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับ
ใช้กับการจัดการเรียนการสอน 
อยู่แล้ว ซ่ึงก่อนที่จะนำมา
ปรับใช้มกีารสัมมนา ฝกึอบรม 
เชิงปฏิบัติการให้แก่ครู
ผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน 
เพื่อให้สามารถนำไปบูรณา
การกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของสถานศึกษาสว่น
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี ้
ทางโรงเรียนยังไม่ได้รับการ
อบรม ชี้แจง หรือทดลองใช้ 
ซ่ึงการนำหลักสูตรไปใช้
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2.1 กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ต่อ) 

จะต้องทำความเขา้ใจใน
บริบทต่าง ๆ ของหลกัสูตร
ให้ถูกต้อง เมื่อนำหลักสูตร 
ไปใช้จึงจะบรรลวุัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ตลอดจนเกิด
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด                              
7. อยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป  
                            

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้
ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการ
ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึด
มั่นความซ่ือสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่21 
“การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. 2561-2580” โดยได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาในการ
ดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ไทย ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 132 แห่ง  
ป ี2564 จำนวน 254 แห่ง 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ประสานงาน
ของสถานศึกษาเขา้
ร่วมให้ข้อมูลมี
สถานศึกษาสังกัด 
อปท. เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 386 แห่ง 

รอบที่ 1 วันที่ 11 
มกราคม 2564 
รอบที่ 2 วันที่ 12 
มกราคม – 28 
กุมภาพันธ์ 2564 
รอบที่ 3 วันที่ 29 
กรกฎาคม 2564 

สำนักงาน ปปช. รวบรวมข้อมูล  
อ้างอิงตาม 
1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่0816.3/ว 28   
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2564 
2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่0816.3/ว 149   
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 
3.  หนังสือ ดว่นที่สุด ที่ 0816.3/ว 1566  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผ่นการดำเนินการในอนาคต : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอรับงบประมาณโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้รับอนุมัติกรอบวงเงิน 1,451,600 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียน 1,768 คน 
1.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขา้ใจหลักสูตรต้านทจุริตศึกษาแบบรอบด้าน สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งมีความรู้ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
3. เพื่อปลูกฝังวธิีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มวีัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต ให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีความซ่ือสัตย์ สจุริต และเห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงในอนาคต   
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. กรุงเทพมหานคร 
3.1 สำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

     กรุงเทพมหานครได้แจ้งสถานศึกษาใน
สังกัดให้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยให้สถานศึกษาดำเนินการใช้
หลักสูตรตามความเหมาะสมของแต่ละ
โรงเรียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลาย
รูปแบบผสมผสานกัน ดังนี ้
     - จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
     - บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (สาระหน้าทีพ่ลเมือง) 
     - นำไปสอดแทรกและบูรณาการใน
รายวิชาพื้นฐาน 
     - บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
     - บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
     - จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     - จัดเป็นกจิกรรมเสริมหลักสูตร 

สถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 437
โรงเรียน 

ปีการศึกษา 2565  สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 
437 โรงเรียน ได้นำหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา
ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง) และบูรณาการ
กับหลักสูตรโตไปไม่โกงของกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงนำไปบูรณาการกบัการจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในเนือ้หาที่
มีความเกีย่วขอ้งและเชือ่มโยงกัน และยังนำไปใช้
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมที่
เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน เช่น กจิกรรมแนะแนว 
กิจกรรมหน้าเสาธง โฮมรูม เป็นต้น 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1. นำเนื้อหาการป้องกันการทุจริตเข้าไป
สอดแทรกในเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษา 
2. สอดแทรกอยูในกิจกรรมแนะแนว 
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (บูรณา
การรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม) 
5. โครงการนักเรียนต้นแบบคุณธรรม (ฝ่าย
กิจการนกัเรียน นักศึกษา) 
6. ครูให้นักเรียนค้นคว้าปัญหาการทุจรติ 
คอร์รัปชันในสังคมไทยจากสื่อออนไลน์ และ
ให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังความคิดในเร่ือง

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  
1 - 3 และระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที ่ 
1 - 3 

ภาคเรียนที่ 
1/2565 

1. นักเรียนสามารถนำเนื้อหาไปปรับใชใ้น
ชีวิตจริงได้ 
2. ให้ความรู้และสร้างจิตสำนกึให้มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและต่อต้านพฤติกรรมทุจรติที่ทำ
ให้มีผลกระทบต่อสังคมไทย 
3. จัดกิจกรรมแนะแนวเป็นเกมให้นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรม โดยสอดแทรกข้อคิดให้นักเรียน
มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
4. นักเรียนมีจิตสำนกึและความตระหนกัใน
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลกระทบที่เกิด
จากปัญหาการทุจริต 

1. มีปัญหาดา้นเน้ือหาวิชา
ที่มากและไม่เหมาะสมกับ
เวลาเรียน จึงจัดได้ไม่เต็มที่ 
2. จัดได้ไม่ครบทุกกิจกรรม 
 

1. จัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น
เนื้อหาเร่ืองทุจริตโดยเฉพาะ 
2. วางแผนจัดกิจกรรม
ทุจริตศึกษาโดยเฉพาะ 
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ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ผลกระทบที่มีต่อตนเองและประเทศชาติ 
7. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
รายวิชากฎหมายทั่วไป 
8. จัดการเรียนการสอนสิทธแิละหน้าทีข่อง
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
9. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จรยิธรรม  
โดยบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต 

5. รู้วิธีดำรงชีวิตดว้ยความไม่ประมาท ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
6. ได้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต ก่อให้เกิดการมีส่วนรว่มใน
การป้องกันการทุจริต 
7. นักเรียนได้ตระหนักในปัญหาการทจุริต 
คอร์รัปชันมากขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้ผลกระทบ
ที่มีต่อตนเองและประเทศชาติ 
8. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง
เกี่ยวกบัความหมายและความเสียหายทีเ่กิด
จากการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของความซ่ือสัตย์
สุจริต 
9. นักเรียนมีความรู้เกีย่วกับการป้องกันการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น และตระหนกัในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต 

 

 

 





 

 

๒. หลักสตูรอดุมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ชื่อหลักสูตร “วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart” 
๒. กลุ่มเป้าหมายการนำไปใช้    
  1. สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จำนวน  25  แห่ง 
  2. มหาวิทยาลัยของรัฐ   จำนวน  9  แห่ง 
  3. มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ  จำนวน  2  แห่ง 
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ   จำนวน  38  แห่ง 
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน  9  แห่ง 
  6. มหาวิทยาลัยเอกชน   จำนวน  42  แห่ง 
  7. วิทยาลัยเอกชน    จำนวน  18  แห่ง 
  8. สถานศึกษานอกสังกัดฯ  จำนวน  20  แห่ง 
  9. สถาบันเอกชน    จำนวน  12  แห่ง 
  

๓. แนวทางการนำไปใช้  
 ๑) จัดทำเป็น ๑ รายวิชา จำนวน ๓ หน่วยกิต 
 ๒) จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้/
ประยุกตใ์ช้ในรายวิชาของตนเอง 
 ๓) จัดทำเป็นวิชาเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

25 

หลักสตูรอุดมศึกษา  
“วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช 
กองทัพอากาศ 
กระทรวงกลาโหม 
 

สอนสอดแทรกการคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในวิชาการ
บริหารรัฐกิจเบื้องต้น ตามหลกัสูตร รร.นนก. 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) 

นนอ.ชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
ระหว่าง  
เม.ย. - ส.ค. 

มีการประเมินผลการเรียนรู้  
(แบบทดสอบหลังเรียน) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : หวัข้อเร่ืองทุจริตศึกษา ได้กำหนดเป็นเนื้อหาในหัวข้อบรรยายของรายวิชา พลเมืองประชาธิปไตย ซ่ึงจะศึกษาในหลักสูตร รร.นนก.(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) สำหรับ นนอ.ชั้นปีที่ ๕ 

2. คณะตำรวจศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

1. นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาปรับใช้ใน
การสอน 

121 1 ภาค
การศึกษา 

นักเรียนนายร้อยตำรวจมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนำไปใช้ได้โดยเฉพาะการสอน
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรมในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรัปชัน 

เนื่องด้วยสถานการณ์โรค
ระบาด (โควิด 19) ทำให้ไม่
สามารถเข้าเรียนได้ตามปกต ิ

ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ 
(Zoom Meeting) 

2. นำกฎหมายเกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริต
คอรัปชันมาสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 
 

๑๒๑ ๑ ภาค
การศึกษา 

นักเรียนนายร้อยตำรวจมีความเขา้ใจและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคต 

เนื่องด้วยสถานการณ์โรค
ระบาด (โควิด 19) ทำให้ไม่
สามารถเข้าเรียนได้ตามปกต ิ

ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ 
(Zoom Meeting) 

แผนการดำเนินการในอนาคต : การดำเนินการนำหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖๔ มาใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษาตอ่ไป 
3. โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
สังกัด กองทัพบก 
 

ได้บรรจุหัวข้อไว้ในวิชากฎหมายทหารและ
กฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร 

นักเรียนนายร้อย 
ชั้นปีที่ 4 

29 ก.ย. 65 – 
8 ธ.ค. 65 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 

1) สอดแทรกในเนื้อหารายวิชาให้นกัศึกษาได้
ตระหนักถึงความซ่ือสัตย์สุจริตและผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำที่ทจุริต โดย
ยกตัวอย่างขา่วประจำวันที่เกิดขึ้นในสังคมหรือ
สื่อวิดีโอต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับความซ่ือสตัย์
สุจริตในการดำรงชีวิต โดยมุ่งเน้นในส่วนที่เป็น
เร่ืองใกล้ตัว 

1) นักศึกษาใน
รายวิชา GE.123 
และ GEN402 
กฎหมายเพื่อการ
ดำรงชีวิต 
2) นักศึกษาใน
รายวิชา LA1301 
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

พ.ย. 64 
- 
มี.ค. 65 

1) ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกบัการกระทำ
ที่เข้าลักษณะเป็นการการทุจริตคอร์รัปชันและ
องค์กรที่มีอำนาจหนา้ที่ในการตรวจสอบและ
พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันใน
หัวข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2) ผู้สอนยกตวัอย่างข่าวประจำวันที่เกดิขึ้นใน
สังคมหรือสื่อวิดีโอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
ซ่ือสัตย์สุจริตอาทิ การคัดลอกผลงานของผู้อื่น
โดยไม่ระบุแหล่งอ้างอิง กรณีที่เก็บทรัพย์สินตก
หล่นได้แต่ไม่คืนให้แก่เจ้าของ กรณีที่ม ี
การเรียกรับหรือให้สินบนผู้อื่นเพื่อให้ใหไ้ด้งาน

1) การกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นความสำคัญของการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ตลอดจนผลกระทบที่จะ
ได้รับในกรณีที่มีการทุจริต
คอร์รัปชันจะต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร 
2) นักศึกษาไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น หรือเล่า
ประสบการณ์ของตัวเอง 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

1) ควรมีการสอดแทรกใน
เนื้อหาของทุกรายวิชา เพื่อ
เป็นการกระตุ้นและส่งเสริม
ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
ของการต่อต้านการทุจริต 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4. มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต (ต่อ) 

หรือไม่ต้องรับผิด 
3) ให้นักศึกษาเล่าตัวอย่างประสบการณ์ที่เคย
พบเกี่ยวกับการกระทำทุจริต สาเหตุที่เกิดการ
ทุจริต และผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากการ
กระทำ ตลอดจนให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และปอ้งกัน
การกระทำทจุริตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 
(ตัวอยา่ง การทำผิดกฎจราจรแลว้ให้เงินกับ
ตำรวจเพื่อไม่ให้ออกใบสั่ง, การลอกงานของ
ผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง, การใช้เส้นสายในการติดต่อ
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อหรอืการ
ดำเนินการ การซ้ือเสียง เป็นต้น) 
 

3) การนำเสนอข่าว 
เกี่ยวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน
จะมีเฉพาะส่วนของบุคคลที่
ทุจริต แต่ไม่ไดน้ำเสนอใน
ส่วนของผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น ในบางครั้งเกิดการ
โต้แย้งจากนักศึกษา 

แผนการดำเนินการในอนาคต : 1. ให้นกัศึกษาทำ และ/หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการต่อตา้นการทุจริต เพื่อให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการทำกิจกรรม 
2. จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยใช้บุคคลตัวอยา่งที่เป็นที่สนใจ หรือกรณีที่น่าสนใจของสังคม 
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะรัฐศาสตร์ 
และรัฐประศาสนศาสตร์ 

1. การจัดกจิกรรมรณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตใน 
สถานศึกษาและสังคมออนไลน์ 

- นักศึกษาทุก 
คณะใน มช. 
- โลกออนไลน์ 
ยุค Gen Z 
 

ตามปีการศึกษา มีการจัดทำสื่อตา่งๆ 
เว็ปไซต์ 

สถานการณ์โควิดทำให ้
ไม่สามารถลงพื้นที่จัด- 
กิจกรรมได้ทั้งหมด 

-ไม่มี- 

2. การสร้างความตระหนกัให้กบันักศึกษา มช. 
ที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 140103* 
* กระบวนวิชา 140103 คือ รหัสกระบวน
วิชาการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย 

นักศึกษาในวิชา 
140103 

ปีการศึกษา นักศึกษามีจิตสำนึกในการไม่ทุจริต เร่ิมตั้งแต่ 
การสอบและการใช้ชีวิตประจำวัน ซ่ึงนักศึกษา
ไม่มีการทุจริตในการสอบเลยแมจ้ะสอบ
ออนไลน ์
- ผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาทั้ง 2 ภาค
การศึกษาในปกีารศึกษา 2564 (ข้อมูลจาก
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที ่21 กรกฎาคม 
2565) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จำนวน
นักศึกษา 70 คนจากจำนวนรับ 71 คน 
- ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จำนวนนกัศึกษา 
80 คนจากจำนวนรับ 64 คน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ยกระดับและพัฒนาความรู้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตผ่านกลไกการพัฒนา
หลักสูตรและสอดแทรกสาระของความซ่ือสัตย์
สุจริต และไม่โกงลงในรายวิชาและในทกุ
กิจกรรม 

ร้อยละ 10 ของ 
รายวิชาได้รับ 
การปรับปรุงต่อ 
จำนวนรายวิชา 
ทั้งหมด 

ตั้งแต่ปี 2562 
- 2565 

มีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร
โดยเน้นให้มีสาระของการสร้างคนสุจริตมี
จริยธรรม และไม่โกงลงในรายวิชา (ปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ย) 

ช่วงปี 2563 – 2565 
เกิดความล่าช้าของการ 
ดำเนินงานบ้าง เนื่องจาก 
การระบาดของ COVID 

มีการปรับเปลี่ยนเป็นการ
ดำเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ และใช้การประชุม 
อิเล็กทรอนิกส ์

แผนการดำเนินการในอนาคต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาตวิา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) และประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561-2580) ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงมีการบูรณาการเกีย่วกบัการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนสุจริตอย่างต่อเนื่องตลอดมา สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ 
1. การยกระดับและพัฒนาความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริตผ่านกลไกการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับการต้านทุจริต เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชพีในอนาคต รวมทั้งการ
ปฏิบัติอยู่ในหลักจรยิธรรมที่เหมาะสม เร่ิมดำเนินการตั้งแต่ปี 2562-2565 มผีลการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบท้าย อ้างอิงข้อมูลการประเมิน ITA  
2. ตัวอยา่งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา GEN 111 GEN 111 มนุษยก์ับหลักจรยิศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตสอนเกี่ยวกับการตัดสินใจและการไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริต 
3. ในส่วนของการจัดกิจกรรมสำหรับเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษา จัดให้มกีารสอดแทรกหลักการในส่วนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมกีารสอนให้นักศึกษาตระหนักถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษา มจธ. Code of Honors เป็นหลกัการ
ปลูกฝังนักศึกษาใน 4 ประการ คือ  Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดบนความถูกต้อง  
                              Respect and Care ให้เกียรติและใส่ใจ ชว่ยเหลอืผู้อื่นและสังคมเสมอ  
                              Continuous Improvement พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                              Do something ไม่ดูดาย  
 มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างคุณธรรมในนักศึกษา KMUTT student Code of Honor  เน้นการสร้างบัณฑิตท่ีมีความเปน็คนอย่างสมบูรณ์ (Humanization of KMUTT and Its Graduate) เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผู้นำ มีศักยภาพ
ในระดับนานาชาติ และเป็นสมาชกิที่ดีของสังคมโลก (Good Leader Global Citizens) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ และส่งเสริมการสร้างคนดี มีความซ่ือสัตย์และคุณธรรมให้กับประชาคมโลก เมื่อพบการกระทำที่ไม่ถกูต้อง 
มหาวิทยาลัย มีประกาศให้ประชาคมและนักศึกษาผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการนักศึกษา ผา่นการประชุมตา่งๆ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วันไหว้ครูของนักศึกษา พิธปีระดับเนคไท
และอัญเชิญพระมหามงกุฎ และผ่านการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในพิธกีารต่างๆ เพือ่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นได้ร่วมกันตระหนักและหาแนวทางในการป้องกันทุจริตต่างๆ ตลอดจนมีแนวคิดช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย์และรัก
สิ่งแวดล้อม 
4. ในส่วนของหลักสูตรสำหรับการพัฒนาบุคลากร มจธ. ให้เป็นคนสุจริต มจธ. มีหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ (Code of Conduct)  ใชก้ารบูรณาการสอดแทรกไปกับหลักสูตรการอบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยทกุรุ่น โดย
วิทยากรที่ให้ความรู้คือผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับตั้งแต่อธิการบดีลงมา 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 
ตามหลักสูตรวัยใสใจสะอาด โดยการจัด
บรรยายภายใต้หัวขอ้ ความเป็นพลเมืองจิต
พอเพียง STRONG การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกคณะ
ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ในการทำงานและ
สังคม ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา2564 
จำนวน 271  คน 

2 เมษายน 
2565  

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ
ความเป็นพลเมืองที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม 
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตนและส่วนรวมได้ 
2. นักศึกษาสามารถนำหลักการความเป็น
พลเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการดำรงตนได้ 
(เป็นการดำเนินการร่วมกับวิทยากรตัวคณูที่
ผ่านการอบรมจากสำนักงาน ป.ป.ช.) 
3. นักศึกษามจีิตสำนึกและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
4. ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 238 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.82 จากจำนวน 271 คน 

-ควรมีการสร้างกิจกรรมใน
เชิงปฏิบัติในการสร้าง
จริยธรรมที่ดี ให้เป็นรูปธรรม                    
-ควรจัดให้มีพื้นที่ในการ
รวมกลุ่มผู้ที่มีค่านิยม
จริยธรรมที่ดีเพื่อเป็นพื้นที่ใน
การแสดงหรือเผยแพร่
จริยธรรมที่ดีของแต่ละ
บุคคล ซึ่งจะส่งผลให้เป็น
ต้นแบบที่ดีต่อไป 

-ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การบรรจุหวัข้อวิชาที่เป็นองค์ความรูท้ี่
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ การจัดกิจกรรมบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกีย่วข้อง
กับคุณธรรม จริยธรรมผ่านทางรายวิชาต่อไปนี้ 
โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564 ในแต่ละรายวิชา ดังนี้  
-รายวิชาจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ  
396 คน 
-รายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ 171 คน 
-รายวิชาจรยิธรรมในการทำงาน 250 คน 
-รายวิชาจรยิธรรมทางธุรกจิและอุตสาหกรรม 
22 คน 
-รายวิชาจรยิธรรมธุรกจิระหว่างประเทศ  
102 คน 
-รายวิชาความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 23 คน 
- รายวิชากฎหมายในชวีิตประจำวัน 660 คน 
-รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน
และสังคม 271 คน 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี                
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

1 ตุลาคม 
2564 – 30 
กันยายน 
2565 

- นักศึกษามีความรู ้ความเขา้ใจในการนำ
คุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวนั โดย
ผ่านทางการบรรยาย/อภิปรายการพูดคุยและ
ซักถาม การมอบหมายงานตลอดจนการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ 
จำนวน 250 คน 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 

- ทีมวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. ประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ผู้อำนวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน 
และผู้อำนวยการกองกฎหมาย รว่มเสวนาให้
ความรู้แก่บุคลากรในเร่ืองของการทำผิดวินัย 
และจรรยาบรรณ ตลอดจนการเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร ทำให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรร
มาภิบาล อีกทั้งร่วมสร้างค่านยิม และหา
แนวทางป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
ในการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสต่อไป  

- เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
ทำให้ต้องจัดในรูปแบบ
ออนไลน์ 

-ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
(ต่อ) 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
อยู่ที่ระดับคะแนน 4.66  
(มีบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนบัสนุน
วิชาการ สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 311 
คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 250 คน) 

4. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

บุคลากรที่เข้ารับ
การบรรจุใหม่ 
จำนวน 125 คน 

9 มิถุนายน 
2565 

- เป็นการจัดบรรยายเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝัง
ค่านิยมสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่
บุคลากรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ด ี
- มีบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนบัสนุน
วิชาการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 114 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.20 จากจำนวน 125 คน  
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
อยู่ที่ระดับคะแนน 4.38 

- เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้ต้องจัดใน
รูปแบบออนไลน ์

-ไม่มี- 

5. โครงการอบรมและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม นักศึกษาใหม ่ ประจำปกีารศึกษา 
2565 

นักศึกษาใหม ่ 
ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ/
วิทยาลยั 

กรกฎาคม 
2565  - 
สิงหาคม 2565 

นักศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และมจีิตสำนึกที่ด ี

-ไม่มี- -ไม่มี- 

6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา                 นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม                 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

7. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน 
ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคน
ไทยไม่โกง และสื่อสร้างสรรค์เพื่อการปอ้งกัน
การทุจริต จากกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก 
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ที ่มจพ.
กรุงเทพฯ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.
วิทยาเขตระยอง 

นักศึกษาและ
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจิตสำนกึ 
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
(เป็นการดำเนินการร่วมกับวิทยากรตัวคณูที่
ผ่านการอบรมจากสำนักงาน ป.ป.ช.) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต :  
- พัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชวีติในการทำงานและสังคม โดยสอดแทรกเนื้อหาของหลักสูตรวัยใสใจสะอาดให้มากขึ้น เพือ่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สร้าง
ค่านิยมปลูกจิตสำนึกที่ดี และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
- จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

เพิ่มหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) ไว้ในรายวิชา 
SOHU0027 การพัฒนาทกัษะทางสังคมเพื่อ
การทำงาน (Social Development for 
Careers) โดยขอให้เตรียมบรรจุเนื้อหาใน
คำอธิบายรายวิชา เพื่อใหห้ลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่จะตอ้งเริ่มการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2564 เพือ่ใช้หลักสตูรใน
หลักสูตร พ.ศ. 2565 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

ภายในปี
การศึกษา 
2564 

เพิ่มหัวข้อในคำอธิบายรายวิชา : การแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์
ส่วนรวมความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคมในการต่อต้านการทุจริตปราบทจุริตด้วย
จิตพอเพียง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

นำมาสร้างเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาบูรณาการ
ของภาควิชาศึกษาทัว่ไป 

นักศึกษาที่เลือก
เรียนรายวิชาวยัใส 
ใจสะอาด 

1 เทอม
การศึกษา ต่อ 1 
ปีการศึกษา 

นักศึกษาตระหนกัถึงผลของการทุจริต โทษ 
และมีความเข้าใจถึงจริยธรรมที่มีต่อการทำงาน
และการดำเนินชวีิต 

งบประมาณในการจัดหา
วิทยากรเฉพาะด้านมา
บรรยายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

- สื่อการสอนของกองกลาง
เร่ิมมีความเก่าและซ้ำควรมี
การจัดทำใหม่ใหอ้ัพเดท 
- ผู้สอนควรได้มีโอกาส
ประชุมเกี่ยวกับรายวิชาจาก
หน่วยงานหลัก 

แผนการดำเนินการในอนาคต : การพยายามปรับชือ่รายวิชาให้มีความน่าสนใจ และพัฒนาคำอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งประยุกตแ์นวการสอนให้เกิดการตระหนักคุณประโยชน์ของการไม่เข้าไป
เกี่ยวขอ้งกับการทุจริต 
10. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

1. จัดทำเป็นหนว่ยการเรียนรู้ ในรายวิชาการ
รักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 
๔ 

ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖5 

นักศึกษามีความเข้าใจ ในการกระทาทุจริต  
ในลักษณะต่างๆ ทั้งทางตรง และทางออ้ม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. จัดทำเป็นหนว่ยการเรียนรู้ ในรายวิชา 
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 
๔ 

ภาคการศึกษาที่ 
2/๒๕๖5 

นักศึกษามีความเข้าใจ ในการกระทาทุจริต  
ในลักษณะต่างๆ ในการทำโครงงาน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. จัดทำเป็นหนว่ยการเรียนรู้ ในรายวิชา 
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 
3 

ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖5 

นักศึกษามีความเข้าใจ ในการกระทำทุจริต  
ในลักษณะต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 



 

 

32 

หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

10. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร (ต่อ) 

4. จัดทำเป็นหนว่ยการเรียนรู้ ในรายวิชา 
ระบบฐานข้อมูล 

นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖5 

นักศึกษามีความเข้าใจ ในการกระทำทุจริต  
ในลักษณะต่างๆ ผ่านระบบฐานข้อมูล 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

5. รายวิชา GE2300113 วยัใส ใจสะอาด 
(หลักสูตรใหม่เพิ่งเปิดรับนักศึกษา) 

นักศึกษาหลกัสูตร
ศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาอัญมณี
รังสรรค์  
(หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2565) 

1 ภาค
การศึกษา 

ยังไม่จัดการเรียนการสอน -ไม่มี- -ไม่มี- 

6. รายวิชา GE2011206 
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นักศึกษาหลกัสูตร
ศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาอัญมณี
รังสรรค์  
(หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2565) 

1 ภาค
การศึกษา 

ยังไม่จัดการเรียนการสอน -ไม่มี- -ไม่มี- 

7. ปลูกจิตสำนกึในการเป็นพลเมืองดีผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

นักศึกษาทั้งคณะ
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีด้วยการ
สอดแทรกเนื้อหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย์ สุจริต การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ในรายวิชาตา่ง ๆ ที่มีเนื้อหาและ
หน่วยการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
รายวิชาหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
รายวิชาหลักการสื่อสารทางกายภาพและเสียง 
รายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รายวิชาครีเอทีฟ
มีเดียเทคโนโลยี เป็นต้น และครอบคลุมทุกชั้นปี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

8. -การให้นกัศึกษาเขา้เรียนตรงต่อเวลา 
- การให้นักศึกษารับผิดชอบกับงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
- การป้องกันการทุจริตในการสอบทกุประเภท 

นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ ทุกชั้นป ี

ตลอดปี
การศึกษา 

- นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ตรงต่อเวลาเป็น
บางครั้ง 
- นักศึกษาสามารถรับผิดชอบกับงานที่ได้รับ
มอบหมายสำเร็จเป็นบางครั้ง 
- นักศึกษาไม่มีการทุจริตในการสอบ 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

10. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร (ต่อ) 

9. จัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษศาสตร์
และกฎหมายอุตสาหกรรม 

นักศึกษาสาขาวิชา
วัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม  
ชั้นปีที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอุตสาหกรรม เพือ่
ป้องกันการประพฤติมิชอบ ซ่ึงนำไปสู่การทุจริต
หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : - สนับสนุนรณรงค์และปลูกฝังให้นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ มีแนวคิดการต่อต้านทจุริตทางการศึกษา มีความซ่ือตรงทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและที่บา้น การฝึกตนเอง ให้เป็นผู้ให้ในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมโดย
ฝึกหัดความคิดในเชิงบวก การปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยที่สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส ในทุกมิติเป็นต้น 
- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมที่สอดแทรกทักษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองดี ให้แก่นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 
11. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ได้เปิดสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2563) ซ่ึงได้ขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตวัยใส-ใจสะอาดตั้งแต่ปกีารศึกษา 
2563 ต่อมามหาวิทยาลยัจึงได้บรรจุเนื้อหา
เกี่ยวกบัหลักสูตรต้านทุจริตไว้ในรายวิชา 
จำนวน 3 หนว่ยกิต หมวดสังคมศาสตร์ คือ 
วิชา SOC 1021 “หนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม 
มีหน่วยกิต 3(2-2-5)” ระบุในคำอธิบาย
รายวิชาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านทุจริตและ
ห่างไกลยาเสพติด (roles social 
responsibilities of citizenship for anti-
corruption and staying drug-free) ซ่ึง
รายวิชานี้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
และในปีการศึกษา 2564-2565 ได้จดัการ
สอนจากเนื้อหาหลกัสูตรต้านทุจริตในรายวิชา
ข้างต้นให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
ทุกคณะ 
ในชั้นปีที่ 1-2 
และชั้นปีที่ 3-4 
(ถ้ามี) 

ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที ่
1/2564 
ถึง 1/2565 

เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชานโยบายของ
มหาวิทยาลัย “หนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม” 
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทั้ง 4 พื้นที่ 
คือ พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
พื้นที่เพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ป.ตรี ปีที ่1-2 และบาง
รายในชั้นปีที่ 3-4 โดยจัดการศึกษาเพือ่พัฒนา
แนวคิดแนวปฏิบัติในการเป็นพลเมืองของ
สังคมที่ไม่ทนต่อการต้านทุจริต ลดละหรือไม่
กระทำผิดในการทุจริตแม้เพยีงเล็กน้อย และ
ลดเลิกหรือห่างไกลสิ่งที่เกี่ยวกบัยาเสพติด เป็น
การพัฒนาบุคคลอยู่ในสังคมที่ดี โดยมกีารวัด
และประเมินผลลัพธ์การเรยีนรู้ตามการประเมินผล
หลักสูตร มคอ.2 และได้ดำเนินการตอบแบบ
สอบสอบถามส่งข้อมูลใหก้ับ ป.ป.ช. ผ่านเว็ป
ไซต์ tyintegrity.org เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงสุ่มตวัแทน
นักศึกษาชั้นปีที ่2 และปีที่ 3 จำนวน 15 ราย 
พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ผูป้กครอง และเพื่อน
ร่วมประเมิน รวมถึงผู้บริหาร 2 รายตอบแบบ
ประเมินเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการแจ้ง
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้งาน Anti-Corruption 
Platform สำหรับจัดการเรียนการสอนหรืออบรม
หลักสูตรต้านทุจริต 

การจัดการศึกษาในปี
การศึกษา 2564 ทั้ง 2ภาค
การศึกษานั้น มหาวิทยาลัย
จัดการเรียนออนไลน์เป็น
หลัก (เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 19 แพร่ระบาด) 
ดังนั้น การเรียนการสอน
รายวิชาหน้าทีพ่ลเมืองและ
ศีลธรรม อาจมีประสิทธิภาพ
ลดลงจากความคาดหวังของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้ังไว้ 
และการวัดและประเมินผล
จากการเรียนรายวิชาไม่
สามารถกระทำได้ 100% 
จึงเป็นการประเมินได้ตาม
สภาพความเป็นจริง 

ความจัดให้มีการฝึกอบรมให้
แนวคิดแนวปฏิบัติสำหรับ
บุคคลากรของมหาวิทยาลยั 
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
บุคคลากรภายในที่เป็น
ตัวอยา่งดีที่ให้กับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลยัและเป็น
ตัวอยา่งชั้นนำของสังคมไทย 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปคร้ังถัดไป มหาวิทยาลยัให้แนวทางการดำเนินการแยกเนื้อหารายวิชาออกเป็น 1) การต่อต้านทุจริต 2) การต่อต้านยาเสพติด และ 3) การต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption ซ่ึงเป็นเนื้อหาใหม่ตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

12. มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนา 

1. วิชาศิลปะการใช้ชีวิต ซึ่งเน้นการ (วชิาใน
กลุ่มวิชาบังคับให้ศึกษา) 

นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1-4 

1 ภาค
การศึกษา 

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
1,859 คน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. วิชามนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 
(วิชาในกลุ่มวิชาเลือกให้ศึกษา) 

นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1-4 

1 ภาค
การศึกษา 

เป็นวิชาใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีการศึกษา 1/ 
2565 

เป็นวิชาให้เลือกศึกษาบาง
ภาคการศึกษาอาจไม่มี
นักศึกษาเลือกเรียน 

หากมีการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไปจะดำเนินการจัด
ให้เป็นวิชาบังคับเรียน 

3. รายวิชาวยัใส ใจสะอาด “Youngster with 
Good Heart” (วิชาในกลุ่มวิชาเลือกใหศึ้กษา) 

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 
และชั้นปีที่ 2 

1 ภาค
การศึกษา 

เป็นวิชาใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีการศึกษา 1/ 
2565 

เป็นวิชาให้เลือกศึกษาบาง
ภาคการศึกษาอาจไม่มี
นักศึกษาเลือกเรียน 

หากมีการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไปจะดำเนินการจัด
ให้เป็นวิชาบังคับเรียน 

แผนการดำเนินการในอนาคต : 
1.ขยายผลการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกปีการศึกษา 
2.เน้นกิจกรรมที่สอดแทรกการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพือ่แก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
13. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ได้ดำเนินการบูรณาการหลักสูตรอุดมศกึษา 
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good 
Heart”) ให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่
พึงประสงค์ โดยให้อาจารย์ที่สอนในรายวิชา
ดังกล่าวทุกคน ทกุศูนย์พื้นที่ นำเนื้อหาและสื่อ
ต้านทุจริต ของหลักสูตรฯสอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาตลอดปี
การศึกษา 2564 

-นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาศาสตร์แห่ง
การเป็นพลเมืองที่
พึงประสงค์ ทุกศูนย์
พื้นที่ จำนวน 
1,000 คน 
-อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชารายวิชา
ศาสตร์แห่งการเป็น
พลเมืองที่พึง
ประสงค์ ทุกศูนย์
พื้นที่ จำนวน 15 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 
2564 
(พฤศจิกายน 
2564-มีนาคม 
2565) 

-ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ตามหลักสูตร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster 
with Good Heart”) 
-ผู้เรียนเกิดความตระหนกั ในการมีส่วนร่วม
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต  
-อาจารย์ผู้สอนได้นำหลกัสูตรหลักสูตร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster 
with Good Heart”) ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อปลกูฝังค่านิยมต้านทุจริต อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-เนื้อหาของหลักสูตรมี
จำนวนค่อนขา้งมาก ทำให้
อาจารย์แต่ละท่านเลือกนำ
หลักสูตรมาใช้ในรายวิชาที่
สอนเป็นบางส่วน  
 

-ควรพัฒนาสื่อรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อทำให้ผู้
ศึกษาหลักสูตรเข้าใจเนื้อหา
ได้มากขึ้น 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูล และเขา้ศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษา (วยัใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) เพิ่มมากขึ้น 
14. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

จัดการเรียนการสอน จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
1.1 รายวิชา IST20 1004ความเป็นพลเมือง
และพลเมืองโลก (Citizenship and Global 
Citizens) หน่วยกิต 3(3-0-6) 
1.2 รายวิชา IST20 2002มนุษย์กบัเศรษฐกิจ
และ การพัฒนา (Man, Economy and 
Development) หน่วยกิต 3(3-0-6) 

นักศึกษาทุก
หลักสูตร ใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

ตั้งแต่ปี
การศึกษา 
2560 จนถึง
ปัจจุบัน 

มีการกำหนดเนื้อหาและค่านิยมของ การ
ต่อต้านการทุจริตในรายวิชา ภายใต้หวัข้อ
คุณลักษณะของพลเมือง 3 แบบทีข่ับเคลื่อน
ระบบประชาธิปไตย และหวัข้อ อยูก่ับคอร์รัป
ชัน เราจะพัฒนากันได้อย่างไร 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
(สำนักวิชานิติศาสตร์) 

จัดการเรียนการสอนรายวิชาการต่อต้านการ
ทุจริต (3 หนว่ยกิต)  

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกชั้นป ี

ตั้งแต่ปี
การศึกษา 
2560 ถึง 
ปัจจุบัน 

-นักศึกษาทกุสาขาวิชาสามารถเรียนในรายวิชา
นี้ โดยไม่มีเง่ือนไข เช่น ไม่จำกัดชั้นปแีละถูก
กำหนดให้เป็นวิชาเลือกเสร ี
-เดิมรับลงทะเบียนเรียน 30 คน และเพิ่มเป็น 
50 คน ปัจจุบันรับลงทะเบียนเรียนได้ 100 คน  
-ผู้สอนมีเพยีง 1 คน คือ อ.สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน ์ 

-นักศึกษาไม่ได้มีความสนใจ
ในรายวิชานี้ แต่ที่ลงทะเบยีน
เรียนวิชานี้ เนื่องจากวิชา
เลือกเสรีอื่น ๆ เต็ม 

ประชาสัมพันธ์ให้นกัศึกษา
ทราบ 

แผนการดำเนินการในอนาคต : 1) เปิดสอนทั้งสองภาคการศึกษา 2)ประสานงานกับสำนกังาน ปปช. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 
16. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้นำเนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มา

สอดแทรกในการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
นักศึกษาทุกชั้นป ี 1 ปีการศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกบัความหมายและ

ประเภทของการทุจริต รวมถึงกฎหมาย 
กฎระเบียบทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจรติ ผ่าน
สื่อการเรียนรู้ ประกอบกับได้รับการสอดแทรก
ความมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านการทำกจิกรรม
ในชั้นเรียน 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ออกแบบกิจกรรมสื่อการเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร พร้อมสถานการณ์ตัวอย่างที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเกิดปัญหาทุจริต พร้อมแนวคิดวิธกีารที่เป็น
เครื่องมือในการต้านทานการเกิดปัญหาทุจริตในอนาคตได้ 
17. มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 
(กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา) 

กำหนดใหว้ิชาบทบาทพลเมือง ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เป็นวิชาบังคับ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ รหัสวิชา สศ 021002 จำนวน 
3 หน่วยกิต 

นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ปีการศึกษา 
2564 

ให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญ บทบาทและ
หน้าที่ของพลเมือง การแยกแยะระหว่างผล 
ประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์สว่นรวม 
การรับผิดชอบต่อสังคม การต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ การดำรงชีวิต อย่าง
พอเพียงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

18. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ 1. วิชา กฎหมายธุรกจิ (ระดับปริญญาตรี) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะ
บริหารศาสตร์ 
ทุกชั้นป ี

ตลอดหลักสูตรที่
เปิดสอนใน
รายวิชา
กฎหมายธุรกิจ 
และรายวิชาที่
เกี่ยวขอ้ง ทุก
ภาคการศึกษา 

ปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ใหแ้ก่
นักศึกษา ตระหนักถึงการทุจริตในทางธรุกิจ 
เช่น การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ
หรือเอกชนในการประมูลรับเหมาก่อสรา้งหรือ
การฮ้ัวการประมูล และการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชันในแนวทางการปฏิบัติงาน หรอื
นโยบาย 

เนื่องจากรายละเอียดเนื้อหา
ที่นักศึกษาเรียนในกฎหมาย
ธุรกิจค่อนขา้งมาก การ
ป้องกันการปราบปรามการ
ทุจริตจึงได้นำเข้าไป
สอดแทรกในเนื้อหารายวิชา 
และการยกตัวอยา่งช่องทาง
การทุจริต 

ควรปลูกฝัง จิตสำนึกของ
การต่อต้านการทุจริตในทุก
ระดับชั้นและทุกรายวิชา
หรือ ในหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในระดับมหาวิทยาลยั 
และ ควรมีการจัดอบรม 
อาจารย์ผู้สอนของ
สถาบันการศึกษาเพื่อ
กำหนดแนวทางให้ชัดเจน 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

18. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
(ต่อ) 

2. วิชา กฎหมายธุรกจิ  
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง) 

นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง คณะ
บริหารศาสตร์  
ทุกชั้นป ี

ตลอดหลักสูตรที่
เปิดสอนใน
รายวิชา
กฎหมายธุรกิจ
และรายวิชาที่
เกี่ยวขอ้ง ทุก
ภาคการศึกษา 

ปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ใหแ้ก่
นักศึกษา ตระหนักถึงการทุจริตในทางธรุกิจ 
เช่น การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ
หรือเอกชนในการประมูลรับเหมาก่อสรา้งหรือ
การฮ้ัวการประมูล และการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชันในแนวทางการปฏิบัติงาน หรอื
นโยบาย 

เนื่องจากรายละเอียดเนื้อหา
ที่นักศึกษาเรียนในกฎหมาย
ธุรกิจค่อนขา้งมาก การ
ป้องกันการปราบปรามการ
ทุจริตจึงได้นำเข้าไป
สอดแทรกในเนื้อหารายวิชา 
และการยกตัวอยา่งช่องทาง
การทุจริต 

ควรปลูกฝัง จิตสำนึกของ
การต่อต้านการทุจริตในทุก
ระดับชั้นและทุกรายวิชา
หรือ ในหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในระดับมหาวิทยาลยั 
และ ควรมีการจัดอบรม 
อาจารย์ผู้สอนของ
สถาบันการศึกษาเพื่อ
กำหนดแนวทางให้ชัดเจน 

3. วิชากฎหมายในชวีิตประจำวัน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะ
ศิลปศาสตร์ ทุกชั้นปี 

ตลอดหลักสูตรที่
เปิดสอนใน
รายวิชา
กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 
และรายวิชาที่
เกี่ยวขอ้ง ทุก
ภาคการศึกษา 

ปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ใหแ้ก่
นักศึกษา ตระหนักถึงการทุจริตในชีวิตประจำวัน 

เนื่องจากรายละเอียดเนื้อหา
ที่นักศึกษาเรียนในวิชา
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ค่อนข้างมาก การป้องกัน
การปราบปรามการทุจริตจึง
ได้นำเข้าไปสอดแทรกใน
เนื้อหารายวิชา และการ
ยกตัวอย่างช่องทางการทุจริต 

ควรปลูกฝัง จิตสำนึกของ
การต่อต้านการทุจริตในทุก
ระดับชั้นและทุกรายวิชา
หรือ ในหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในระดับมหาวิทยาลยั 
และ ควรมีการจัดอบรม 
อาจารย์ผู้สอนของ
สถาบันการศึกษาเพื่อ
กำหนดแนวทางให้ชัดเจน 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดรูปแบบการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหาและแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจน ควรนำไปใช้กับทุกรายวิชา หรือรายวิชาที่เกีย่วขอ้ง 
19. มหาวิทยาลัยชินวัตร นำบทเรียนด้านทุจริตศึกษาเป็นส่วนหนึง่ของ

รายวิชา 1002205 Thinking and 
Decision Making 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

1 ภาค
การศึกษา 

นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาการต่อต้านการ
ทุจริตมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จาก
เนื้อหาวิชาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 

QR Code บางอันแสกน
แล้วไม่สามารถดูได้ 

-ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : นำเนื้อหาแทรกไปในบทเรียนมากขึ้นเพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น และนกัศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง 
20. มหาวิทยาลัยตาปี 1. ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขคำอธิบายรายวิชา

ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเพื่อสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต 

นักศึกชั้นปีที ่
1-2 

ดำเนินการในปี
การศึกษา 
2566 

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยตาปีได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดเมื่อปี
การศึกษา 2564 ซึงจะต้องใช้ระยะเวลาใน
การเรียนการสอนก่อนและดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในส่วนการปรับปรุงแก้ไขคำอธบิาย
รายวิชาการต่อตา้นการทจุริต 

ในการดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรขึ้นกับบริบทของ
สาขาวิชาและเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด 

-ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

20. มหาวิทยาลัยตาปี 
(ต่อ) 

2. ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขคำอธิบายรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะ ( วิชาการแกนและ
วิชาเอก) โดยการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

นักศึกษาชั้นปีที่3-4 ดำเนินการในปี
การศึกษา 
2566 

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยตาปีได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดเมื่อปี
การศึกษา 2564 ซึงจะต้องใช้ระยะเวลาใน
การเรียนการสอนก่อนและดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในส่วนการปรับปรุงแก้ไขคำอธบิาย
รายวิชาการต่อตา้นการทจุริต 

ในการดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรขึ้นกับบริบทของ
สาขาวิชาและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด 

-ไม่มี- 

21. มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอนในรายวิชา พลังคนรุ่นใหม่
ใจสะอาด โดยบรรจุเป็นรายวิชาเลือก จำนวน 
3 หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  
เป็นต้นไป 

นิสิตระดับปริญญา
ตร ี

ปีการศึกษา 
2564-2565 

- มีจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพลัง
คนรุ่นใหม่ใจสะอาด จำแนกตามภาคเรียน ดังนี้ 
- ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน  922 คน 
- ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 209 คน 
- ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 579 คน 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

22. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. รายวิชา มธ.100 พลเมืองกับการลงมือ

แก้ปัญหา (เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไป) 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
ทุกชั้นป ี

ทุกภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : ปลูกฝังจิตสำนกึ บทบาท 
และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่าน
กระบวนการหลากหลายวธิี เช่น การบรรยาย 
การอภปิรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น 
โดยนักศึกษาจะตอ้งจัดทำโครงการรณรงค์ 
เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรอืเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในประเด็นที่สนใจ  

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. รายวิชา มธ.121 มนุษย์กบัสังคม นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
คณะศิลปศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1 (กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป) 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : ลักษณะทัว่ไปของสังคม
มนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการ 
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการ
ของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลย ีและปจัจัยสำคัญอื่นๆ 
วิเคราะห์สังคมแบบตา่ง  ๆเพือ่ให้เห็นความสัมพันธ ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในสังคมและ
ความสัมพันธ์ระหวา่งสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
เสริมสร้างจริยธรรม จิตสำนกึ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

22. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ต่อ) 

3. รายวิชา จ.206 จรรยาบรรณวิชาชพีและ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 2 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ 
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวทิยา และกฎหมาย
ต่าง  ๆที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบัติงานทางจิตวิทยา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

4. รายวิชา มธ.122 กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
ทุกชั้นป ี

ทุกภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : ลักษณะทัว่ไปของกฎหมาย 
ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของ
มนุษย์ในสังคม หลักการพื้นฐานของนิตริัฐ 
(rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่
เช่ือมโยงกับหลกัคุณธรรมของประชาชน 
ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชน ที่พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของสิทธิ และ
ในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและ
กระบวนการยุตธิรรมของไทย หลกัการใช้สิทธ ิการ
ใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจาก
กรณีตัวอยา่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

5. รายวิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
คณะนิติศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 2  
(วิชาแกน) 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : หลักกฎหมายลกัษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมตลอด
ถึงหลักกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมิด
ในกฎหมายพิเศษอื่นๆ เช่น กฎหมายวา่ด้วย
ความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ กฎหมายวา่
ด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพ
ปัญหาการใช้บังคับกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

6. รายวิชา สค.211 จริยธรรมทางวิชาชีพและ
คุณค่าความเป็นมนุษย ์

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 2  
(วิชาบังคับ) 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : หลักการทางจริยธรรม 
หลักการทางศาสนา และประเด็นทางจริยธรรม
ที่เกี่ยวขอ้ง สิทธิมนุษยชน ค่านยิมทางวชิาชีพ 
และคุณค่าความเป็นมนุษย ์ทั้งด้านทฤษฎีและ
การปฏิบัต ิในทัศนะของนักทฤษฎีที่สำคัญ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชพีสังคมสงเคราะห์ 
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวชิาชีพ
สังคมสงเคราะห์ และประสบการณ์การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชพี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

22. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ต่อ) 

7. รายวิชา ผม.358 สังคมและการเมืองใน
การวางแผนและผังเมือง  

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
หลักสูตรการผัง
เมืองบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 3 
(กลุ่มวิชาหลกั) 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : การประยุกต์ทฤษฎแีละ
แนวความคิดทางสังคมวิทยา สังคมวิทยาเมือง 
และรัฐศาสตร์ กับการวางแผน โดยการศึกษา
ครอบคลุมถึงบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม 
การเกิดกลุ่มทางสังคม ประชาสังคม และระบบ
การปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการประยกุตท์ฤษฎี
และแนวความคิดทางสังคมศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง โดย
การศึกษาครอบคลุมถึงประเด็นทางสังคมด้าน
ต่างๆ การเกิดกลุ่มทางสังคม ประชาสังคม 
และการมีส่วนรว่มของประชาชนในการ
วางแผนและผังเมือง และโครงสร้างการ
ปกครอง ส่วนกลาง สว่นภูมภิาค และสว่น
ท้องถิ่น รวมถึงการบริหารจัดการภาครฐั 
บทบาท อำนาจและหนา้ที่ของรัฐในงานผัง
เมืองและการจัดให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่
ประชาชน 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

8. รายวิชา ผม.454 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเมือง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
หลักสูตรการผัง
เมืองบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 
(กลุ่มวิชาสนับสนุน
งานการผังเมือง) 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : หลักการ เทคนิคในการ
คาดการณ์ และประเมินถึงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ ในเมือง 
โดยเฉพาะ โครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ โครงการอาคารขนาดใหญ่
และอาคารสูง ฯลฯ เช่ือมโยงกับการศึกษาด้าน
สังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม 
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงแนวทางการนำการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมาใช้ในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

22. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ต่อ) 

9. รายวิชา ผม.462 การบรหิารจัดการชุมชน
เมือง  

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
หลักสูตรการผัง
เมืองบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 
(วิชาเลือก) 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : รูปแบบและแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรการบริหารงานและการพฒันา
เมืองในระดับท้องถิ่น และเพื่อสามารถเข้าใจ
กระแสและทิศทางการพัฒนาเมืองในรูปแบบ
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
(decentralization) และการขยายบทบาทการ
มีส่วนร่วมของประชาชน (public 
participation) ในการวางแผน การวางผังและ
การพัฒนาเมืองในรูปของการสร้างธรรมรัฐ 
(good governance) ในการปกครอง ซ่ึง
ประเด็นเหล่านี้ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน นอกจากนี้ในการศึกษาวิชานีย้งัมุ่งเน้น
ให้เกิดพื้นฐานและกรอบความคิดเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร (capacity 
building) แนวทางการบริหารจัดการดา้น
การเงินการคลังของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น 
ซ่ึงหมายรวมถึงแนวทางการถ่ายโอนบทบาท
หน้าที่และถา่ยโอนการบริการของภาครฐัสู่
ภาคเอกชน (privatization) แนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

10. รายวิชา อบ.445 การปฏิบัติวิชาชพีและ
จริยธรรมการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
หลักสูตรการ
ออกแบบพัฒนา
ชุมชนเมืองบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 
(วิชาบังคับกลุ่ม
วิชาการออกแบบ
พัฒนาชุมชนเมือง) 
 
 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : การสัมมนาในประเด็นร่วม
สมัยของการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง อุดม
คติวิทยา ปัญหาในการบริการจัดการชุมชน
เมือง ภาวะยุ่งยากของชุมชนเมืองในสังคมไทย 
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง ในจริยธรรมและการประกอบวิชาชีพ
การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

22. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ต่อ) 
 

11. รายวิชา อบช.380 การออกแบบแฟชั่น
เพื่อสังคม 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบพัสตรา
ภรณ์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3 (วิชา
บังคับเอกการ
ออกแบบแฟชั่น)  
 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการ สำรวจปัญหาความต้องการของ
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นและการนำไปประยกุต ์

-ไม่มี- -ไม่มี- 

12. รายวิชา สษ.216 ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักกฎหมาย 1 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกชั้นปี 
ตามความสนใจของ
นักศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : เพิ่มพูนทักษะการฟงั พูด 

อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษผ่านเหตกุารณ์

ปัจจุบันที่เกีย่วขอ้งกับประเด็นทางกฎหมายใน

หัวข้อหลัก 7 หวัข้อ ได้แก่ 1) หน้าที่ของ

กฎหมายในยุคขอ้มูลข่าวสาร 2) สิทธิความเป็น

ส่วนตัวของขอ้มูลในยุคดิจิตัล 3) ปัญญาประดิษฐ ์

4) การยืดชีวิตมนุษย์ 5) สภาพแวดล้อมการ

ทำงานในอนาคต 6) การสำรวจอวกาศแบบ

ส่วนตัว และ 7) ข้อตกลงระหว่างประเทศใน

การติดต่อกับอารยธรรมภายนอกโลก โดย

นักศึกษาจะได้ต้ังกลุ่มเพื่อค้นคว้าข้อมูล

เกี่ยวกบัหัวข้อดังกล่าวเพื่อที่จะนำเสนอและ

แบ่งปันความรู้ รวมทั้งมีส่วนรว่มในการ

อภิปรายที่เน้นประเด็นทางจริยธรรม 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

22. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ต่อ) 

13. รายวิชา สษ.281 ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกชั้นปี
ตามความสนใจของ
นักศึกษา  

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : เสริมสร้างทักษะการฟัง 

พูด อ่าน และเขยีนภาษาอังกฤษโดยการสำรวจ

ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เนื้อหารายวิชามุ่งเน้นไปที่บริบททางสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยาเพือ่นำเสนอหวัข้อเป็น

ที่สนใจของนักศึกษาและสร้างจิตสำนึกของ

นักศึกษาเกีย่วกับประเด็นทางจริยธรรม 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

14. รายวิชา สษ.381 ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกชั้นปี
ตามความสนใจของ
นักศึกษา  

1 ภาค
การศึกษา 

เนื้อหาในรายวิชา : พัฒนาทกัษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษที่เกีย่วขอ้งกับสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาในระดับที่สูงขึ้น รายวิชาให้
ความสำคัญเป็นพิเศษกับทักษะการอ่านและ
การเขียนขั้นสูง รวมไปถึงจรยิธรรมทางวิชาการ
และอาชีพ 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

23. มหาวิทยาลัยนเรศวร 1. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม โดยสอดแทรก
ในรายวิชา เช่นการสั่งงานในห้องเรียนหรือการ
สั่งงานโปรเจคกำหนดรูปแบบการทำงานที่ช่วย
พัฒนาให้นิสิตเกิด ความซ่ือสัตย์ต่อการทำงาน
และการตอบ 

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา 001211 
การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
001212 การอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์เพื่อการ
สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
001213 การ
เขียนภาษา 
อังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

นิสิตมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และมคีวาม
รับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม-ใช้
ดุลยพินิจค่านิยม ความมีเหตุผลและกฎเกณฑ์
ทางสังคมรวมถึงเคารพในกฎระเบียบของ
องค์กร 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

23. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ต่อ) 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา 001227 
ดนตรีในวิถีชีวิตไทย
ศึกษา 

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

นิสิตให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา 
การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 
เดโอกาสให้นิสิตจัดกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณาและ
เสียสละ 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ภาคทฤษฎี การอธบิาย แสดงความ
คิดเห็น 

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา 001231 
ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถี
พอเพียงใน
ชีวิตประจำวัน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

นิสิตมีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ อดทน ขยัน 
ประหยัด สามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

4. เนื้อหาการเรียนเร่ืองมนุษย์กับสังคม และ
สังคมกับกฎหมาย กฎหมายกับการใช้ชีวิตใน
สังคม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จำเป็นสำหรับ
การดำเนินชีวิต จรรยาบรรณ จัดโครงการ
บรรยายพิเศษเสริมความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน
กฎหมายจากหนว่ยงานภายนอก 
 1.เรื่อง การปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิ
ต้านทานในการต่อตา้นการทุจริต 
2.เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา 001232 
กฎหมายพื้นฐาน
เพื่อคุณภาพชีวิต 

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองมีความรู้
ความสามารถในการทำความเข้าใจ การอธิบาย 
การวิเคราะหแ์ละการนำหลักกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้อย่าง
ถูกต้อง  

-ไม่มี- -ไม่มี- 

5. วิธกีารสอนที่ระบุในรายละเอยีดรายวิชา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา 001233 
ไทยกับประชาคม
โลก 

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเหน็ของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าของความเป็น
มนุษย์และความเท่าเทียมกัน เคารพ
กฎระเบียบและขอ้บังคับต่างๆขององค์กรและ
สังคม ซ่ือสัตย์ สุจริต และรู้จักเสียสละ มีจิต
สาธารณะ มภีาวะผู้นำ 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

23. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ต่อ) 

6. วิธกีารสอนที่ระบุในรายละเอยีดรายวิชา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

นิสิตที่เรียนในรายวิชา 
001234  
อารยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา มีความรับผดิชอบ
ฝึกให้รู้จักหนา้ที่ มีความซ่ือสัตย์โดยตอ้งไม่
กระทำการทุจริตในการสอบ ลอกผลงานของ
ผู้อื่น สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการ
เรียนการสอนในรายวิชา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

7. วิธกีารสอนที่ระบุในรายละเอยีดรายวิชา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา  
00123๕ การเมือง 
เศรษฐกิจ 
 และสังคม 

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมี
ระเบียบวินยั การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ปลกูฝังนิสิตไม่ให้คดโกง 
ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดาบารดาหรือผู้มี
พระคุณ ต่อชาติบ้านเมือง สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และนำหลัดธรรมาภิบาลมาใช้
ในการเรียนการสอนในรายวิชา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

8. วิธกีารสอนที่ระบุในรายละเอยีดรายวิชา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา 001236  
การจัดการการ
ดำเนินชีวิต  

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบและแสดงออกที่มุ่งสู่ความสำเร็จใน
ระหว่างการเรียนการสอนโดยเน้นยำ้ในเรื่อง
การเข้าเรียน การส่งงานตรงเวลา และการไม่
ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผู้อืน่ 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมหรือกรณีศึกษาของบุคคลตัวอย่างที่
ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

9. ผลการเรียนรู้ในรายวิชาด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบและการแสดงออกที่มุ่งสู่ความสำเร็จใน
ระหวา่งการเรียนการสอน โดยเน้นยำ้ในเรื่องการเขา้
เรียน การส่งงานตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการ
สอบหรอืคัดลอกผลงานผู้อื่น 

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา ๐๐๑๒๓๘  
การรู้เท่าทันสื่อ 

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

นิสิตเข้าเรียนสม่ำเสมอ ส่งงานที่อาจารย์
มอบหมายตรงเวลา มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
ผู้อื่น และไม่ทุจริตในการสอบ ไม่คัดลอก
รายงานของเพื่อนมาส่ง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

10. ผลการเรียนรู้ในรายวิชาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลามคีวาม
ซ่ือสัตย์โดยไม่ต้องกระทำการทุจริตในการสอบ
หรือลอกผลงานของผู้อื่นสอดแทรกกรณีศึกษา
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนการ
สอนในรายวิชา  

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา ๐๐๑๒๕๑ 
พลวัตกลุ่มและการ
ทำงานเป็นทีม 

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

นิสิตเข้าเรียนตรงเวลา ไม่มีการทุจริตในการ
สอบและไม่ลอกงานเพื่อน ๆ มาส่ง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

23. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ต่อ) 

11. ผลการเรียนรู้ในรายวิชาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออกที่
มุ่งสู่ความสำเร็จในระหว่างการเรียนการสอน 
โดยเน้นย้ำในเรื่องการเข้าเรียน การส่งงานตรง
เวลา และการไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
ผลงานผู้อื่น 
 
 

นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา ๐๐๑๓๕๑ 
น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

ตลอดภาค
การศึกษา  
ปีการศึกษา 
2564 

นิสิตเข้าเรียนสม่ำเสมอ ส่งงานที่อาจารย์
มอบหมายตรงเวลา มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
ผู้อื่น และไม่ทุจริตในการทำงาน ไม่คัดลอก
รายงานของเพื่อนมาส่ง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : การวางแผนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มีความเชื่อมโยงจุดหมายกับยุทธศาสตร์ชาตแิละเป้าหมายของแผนในหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ได้แก่ 
การพัฒนาคนสำหรับยุคใหม่ โดยการพฒันาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ สามารถสร้างงานอนาคตและสรา้งผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความ
เป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พรอ้มสำหรับวถิีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการปลกูฝังจิตสำนึกค่านยิมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ผนวกรวมเข้าไปเปน็ส่วน
หนึ่งในการทำธุรกจิตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึง ที่เน้นในเร่ืองของการพัฒนานิสิตและบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน สามารถปรับตัวใหอ้ยู่ได้ด้วยตนเองในทุกสถานการณ์ และเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างมีศักยภาพ เป็นพลเมืองที่ได้รับการขัดเกลา 
ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
24. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการเรียนการสอนวิชา  30004102 (64) 

วัยใสใจสะอาด  
นักศึกษาระดับ 

ปริญญาตร ี
ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

1. มีนักศึกษาลงทะเบยีน จำนวน 36 คน  
2. ประชาสัมพันธ์อาจารย์ผู้สอน นำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้าน
ทุจริตศึกษา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ
ต่อไป  
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยันครพนม ได้ดำเนินการสำรวจแผนการศึกษา (รายวชิา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย นำส่งข้อมูลแผนการเรียน
ต่อไป 
 
25. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะการคิด 
หน่วยที ่2 การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิด
วิเคราะห์แยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตน
กับผลประโยชน์สว่นรวม โดยการผ่านกจิกรรม 
การบรรยายและประเมินจากบทบาทสมมติ 
 
 

นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
จำนวน 100 คน 

1 หน่วยการ
เรียน ระยะเวลา 
4 ชั่วโมง วันที่ 
26 และ 27 
สิงหาคม 2565 

นักศึกษาสามารถนำเสนอบทบาทสมมติ
เกี่ยวกบัประเด็นปัญหาการขัดกันระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม รวมถึงการ
นำเสนอผลกระทบ การหลีกเล่ียง และป้องกัน
ไม่ให้เกิดเร่ืองดังกล่าว 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

26. มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ 
(คณะสังคมศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์) 

1. ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางภาควิชาศึกษา
ทั่วไปยังไม่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตมา
ขับเคลื่อนในรายวิชาและกจิกรรม  แต่ในปี
การศึกษา ๒๕๖๕  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕  
ทางภาควิชาศึกษาทัว่ไป ได้วางแผนร่วมกับ
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  ทีม
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบรายวิชา ศาสตร์ วาง
แผนการจัดโครงการและกิจกรรมที่หนุนเสริม
นักศึกษาเพื่อผลกัดัน สร้างพลังแห่งการต่อต้าน
การทุจริต  เพือ่ดำเนินการผา่นรายวิชา ธรรม
มาภิบาลชวีิต  และกจิกรรมที่สอดรับกบั
รายวิชา สาระรายวิชา และบริบทของสังคมโลก
ปัจจุบัน  
2. รายวิชา ธรรมมาภิบาลชีวิต ได้ถูกบรรจุอยู่
ภายในหลกัสูตรศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว พรอ้มขับเคลื่อนสู่
นักศึกษาด้านหลักคิดและเน้นในเรื่องของ
จริยธรรม คุณสมบัติความประพฤติที่สังคม
มุ่งหวังภายใต้ขอบเขตของมโนธรรม อันเป็น
หน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงปฏิบัติต่อตนเอง 
สังคม เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเร่ืองขึ้นใน
สังคม 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๕ ทางภาควิชาศึกษาทั่วไป ได้วางแผนร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  ทีมผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบรายวิชา ศาสตร์ วางแผนการจัดโครงการและกจิกรรมที่
หนุนเสริมนักศึกษาเพื่อผลักดัน สร้างพลังแห่งการต่อต้านการทุจริต  เพื่อดำเนินการผ่านรายวิชา ธรรมมาภิบาลชวีิต  และกิจกรรมที่สอดรับกับรายวิชา สาระรายวิชา และบริบทของสังคมโลกปัจจบุนั 
27. มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงาน :  
คณะศึกษาศาสตร์ 
รายวิชาที่เปิดสอน : 
 วิชาการต่อต้านการทุจริต (3-0-6) หมวด
ศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างในหลักสูตร : 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ 
 

1.นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย จำนวน 47 
คน 
1.นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์
การกีฬา จำนวน 
33 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 
(พฤศจิกายน 
2564 - 
มีนาคม 2565) 

1.ผู้เรียนมีพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริต
เพิ่มขึ้นและตระหนักถึงปัญหาทุจริตในทกุ
ระดับของประเทศไทย 
2.จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตาม
สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
 

ปัญหาการแพร่ระบาด 
COVID-19 ทำให้เกิด
ข้อจำกัดในการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะกจิกรรมกลุ่ม
และภาคสนาม 

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมลักษณะ
ออนไลน์โดยเน้นการศึกษา
จากการค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

27. มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ (ต่อ) 

2. หน่วยงาน :  
คณะรัฐศาสตร์  
 
รายวิชาที่เปิดสอน : 
 วิชาการต่อต้านการทุจริต (3-0-6) หมวด
ศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างในหลักสูตร : 
 หมวดวิชาเลือกเสร ี

1. นักศึกษา
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
จำนวน 133 คน 
2. นักศึกษาสาขา
นิติศาสตร์ จำนวน 
28 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 
(มิถุนายน - 
ตุลาคม 2565) 

1.อยู่ระหว่างดำเนินการเรียนการสอน หน่วยที่ 
3 ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม 
2.จัดการเรียนการสอนด้ วยวิ ธีผสมสาน
ห้ อ งเรียนแบบ  Onsite และ  Online ตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 
3.นักศึกษาเข้าใจและมีพฤตกิรรมการตอ่ต้าน
การทุจริตและตระหนกัถึงจิตพอเพยีงใน
ชีวิตประจำวันสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมได ้

มหาวิทยาลัยยังคงใช้
มาตรการเพื่อป้องกันและลด
ความเส่ียงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ใน
สถานศึกษา ส่งผลให้ไม่
สามารถจัดกจิกรรมโครงงาน
ภาคสนามได้ 

1.ปรับกิจกรรมโครงาน
ภาคสนามเป็น Work Shop 
ในห้องเรียนร่วมกันอภปิราย
กลุ่มและร่วมกันเสนอความ
คิดเห็น 
2.จัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
ในห้องเรียนที่สามารถ
ประยุกต์ได้ทั้ง Onsite และ 
Online 

3. หน่วยงาน :  
คณะศึกษาศาสตร์ 
รายวิชาที่เปิดสอน : 
 วิชาการต่อต้านการทุจริต (3-0-6) หมวด
ศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างในหลักสูตร : 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชมนุษยศาสตร ์

1.นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย จำนวน 30 คน 
2.นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จำนวน 30 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2565 
(พฤศจิกายน 
2565 - 
มีนาคม 2566) 

(รอดำเนินการตามแผนการเรียน) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
(พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566) 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : 1.พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบวิชาต่อต้านทุจริต (3-0-6) เพื่อกำหนดระบบ กลไก บริหารจัดการ การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนหลกัสูตรต้านทุจรติศึกษา
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา 2.ปรับปรุงเนื้อสาระรายวิชาเพิ่มเติมตามกรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 อาทิ การต้านทจุริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Disruption) การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี และการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและนำ้บาดาล ตามหนังสือเลขที่ ปช 0010/ว 0035 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
28. มหาวิทยาลัยบูรพา 1. การนำเนื้อหาบางส่วนของหลักสูตร

อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster 
with Good Heart”) ไปบรรจุในรายวิชาของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ได้แก่รายวิชา พลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก 

นิสิตระดับปริญญา
ตรีท่ีศึกษารายวิชา
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ตั้งแต่ภาคปลาย     
ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เป็นต้น
ไป 

มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาพลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก ดังนี้ 
๑) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕๔๒ คน 
๒) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน 2,168 คน  

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. การนำเนื้อหาหลกัสูตรอุดมศึกษา (วยัใส ใจ
สะอาด “Youngster with Good Heart”) ไป
บรรจุเป็น ๑ รายวิชา จำนวน ๒ หนว่ยกิต ใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปโดยใช้ชื่อวิชาว่า “ บูรพา
ใสสะอาด” มีลักษณะเป็นรายวิชาเลือกจาก
รายวิชาทั้งหมด ๕ วิชา 

นิสิตระดับปริญญา
ตรีท่ีศึกษารายวิชา
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ตั้งแต่ภาคต้น ปี
การศึกษา๒๕๖๕     
เป็นต้นไป 

ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไม่มีนิสติเลือก
เรียนรายวิชานี้ ส่วนใหญ่เลือกเรียนรายวิชา
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 
อาเซียน และโลก และรายวิชาอื่น ๆ ซ่ึงอยู่ใน
กลุ่มวิชาเดียวกัน 

ผู้เรียนมักเลือกเรียนในรายวิชาที่
มีเนื้อหาสอดคล้องหรือส่งเสริม
ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา จึง
อาจเป็นสาเหตุให้ไม่เลือกเรียนใน
รายวิชา “บูรพาใสสะอาด” ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตน
ศึกษา และมีขอบข่ายเนื้อหาที่
เฉพาะเจาะจงมากเกินไป 

-ไม่มี- 



 

 

48 

หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

28. มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ต่อ) 

3. การประชาสัมพันธ์ใหห้ลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนำเนื้อหาหลักสูตรอุดมศึกษา (วยั
ใส ใจสะอาด “Youngster with Good 
Heart”) ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน 

หลักสูตรต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลยั 

ไม่อาจกำหนด
ระยะเวลาได้
ขึ้นอยู่กบัการ
พิจารณาของ
หลักสูตร 
 

มีหลักสูตรของมหาวิทยาลยันำเนื้อหาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียน การสอน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม
รายละเอียดในขอ้ ๓.๑ - ๓.๒ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3.1 การบรรยาย อภปิรายสอดแทรกเนือ้หา
หน่วยการเรียนที่ 3 ของหลักสูตร “ยกระดับ
ดัชนี  สร้างพลเมืองดีในสังคม” ในหัวข้อ 
“หลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาแพทยแ์ผน
ไทย” ในรายวิชาเวชกรรมไทย 1 
 

นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่
เรียนรายวิชาเวช
กรรมไทย 1 

29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 

ผลประเมินความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับด ี -ไม่มี- -ไม่มี- 

3.2 นำแนวคิดการไม่โกงต้านทุจริต หลกั
จริยธรรม ตลอดจนหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมา
ปรับและสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐาน ทางคลินิกและเวชจ
ริยศาสตร์ รายวิชาเวชจรยิศาสตร์และการ
สื่อสารในเวชปฏิบัติ และกจิกรรมนอกหลักสูตร 
 

นิสิตแพทย ์ ตลอดการศึกษา
หลักสูตร 

นิสิตสอบผ่านในรายวิชาพื้นฐาน -ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต:   
๑. ขอความรว่มมือหลกัสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์การเปิดรายวิชา “บูรพาใสสะอาด” ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้นิสิตทราบและตระหนกัถึงความสำคัญของการเลือกศึกษารายวิชาดังกล่าว 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้หลักสูตรของมหาวทิยาลัยนำเนื้อหาหลักสูตรอุดมศึกษา (วยัใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
 
29. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1. กำหนดกลุ่มวิชาเอกเลือก   นักศึกษาหลกัสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
และนักศึกษา
หลักสูตรอื่นๆ ที่
ลงทะเบียนเรียน
เป็นกลุ่มวิชาเลือก
เสรีในหลักสูตรนั้น 
 

2565-2570 POS4318 วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6) ต้าน
ทุจริตส่วนตนและส่วนรวม สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดีใน
สังคม สร้างจิตสำนึกปราบทุจริตด้วยจิต
พอเพียง สร้างประเทศไทยใสสะอาด 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

29. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
(ต่อ) 

2. กำหนดกลุ่มวิชาเอกเลือก   นักศึกษาหลกัสูตร
หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ และ
นักศึกษาหลักสูตรอื่น  ๆ
ที่ลงทะเบียนเรียนเป็น
กลุ่มวิชาเลือกเสรีใน
หลักสูตรนั้น  ๆ
 

2565-2570 LAW4374 วยัใส ใจสะอาด 3(3-0-6) ปรับ
ฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและสว่นรวม 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดบัดัชนี
สร้างพลเมืองดีในสังคม สร้างจิตสำนึกปราบ
ทุจริตด้วยจิตพอเพียง สร้างประเทศไทยใส
สะอาด 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที ่ 
1 - 4 

มิถุนายน 
2565 

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2564 
การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาปฏิบัติตามหลัก
ประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจ
บทบาทในการเป็นผู้นำและผู้ตามอย่าง
เหมาะสม 

-ไม่มี- ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 
มหาวิทยาลัยดำเนินการใช้
ระบบการเลือกตั้งแบบ
ออนไลน์และประชาสัมพันธ์
ผ่านเพจสโมสรนักศึกษา
แทนการรวมกลุ่มเพื่อ
ลงคะแนน 
 

4. โครงการมหาวิทยาลยัปลอดบหุรี่ “PTU 
Smoke Free” เพื่อปกป้องสิทธิ์คนไม่คิดสูบ 

อาจารย์และ
นักศึกษา 

สิงหาคม 2565 รอดำเนินการในปีการศึกษา 2565 เปน็
โครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2564  
1. มหาวิทยาลยัได้ขับเคลื่อนนโยบาย
สถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม 
2. สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจสทิธิของผู้
สูบบุหรี่และแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 
 

มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่
สำหรับผู้สูบบุหรี่ตาม
ข้อบังคับ โดยแยกออกจาก
อาคารเรียนและบริเวณที่
เป็นส่วนรวม แตย่ังพบวา่มี
การละเมิดสูบบุหรี่ของ
นักศึกษาบางคน  

มหาวิทยาลัยจะให้ความรู้
และหาแนวทางในการทำ
ความเข้าเร่ืองการเคารพ
สิทธิของผู้อื่นโดยจัด
โครงการต่อเนื่องในปี
การศึกษา 2565 

5. โครงการ “PTU to Strong” ประกวดหนัง
สั้นต้านทุจริต 

นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

กันยายน 
2565 
 

โครงการใหม่ รอดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : กำหนดเป็นรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลกัสูตรต้องเรียน 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

30. มหาวิทยาลัยพะเยา 
(คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

ประสานรายวิชาในหลกัสูตรปรับปรุงของทุก
หลักสูตรของคณะ 

1. นิสิตคณะ
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2. นิสิตการจัด
การศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญา
ตรี 2 ปริญญา 
หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา และหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ในระยะรอบการ
ปรับปรุง
หลักสูตรตาม
เกณฑ์ (5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง ปี 65 -ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ติดตามผลการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวขอ้ง ของหลักสูตรปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา และขยายความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอกต่อไป นำเสนอต่อมหาวิทยาลยัในการขยายความ
ร่วมมือไปยังคณะต่างๆ รวมถึงรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมร่วมกันกับสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 
31. มหาวิทยาลัยพายัพ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปดำเนินการสอน หลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษา วัยใสใจ สะอาด ในรายวิชา
พลเมืองธรรมาภิบาล กับสันตภิาพโดยปรับ
รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

นักศึกษาใช้ปีที่ 1-2 ตลอดภาค ปี
การศึกษา 
2565 

ได้มีการดำเนินการตามแผนการสอน เนื่องจากยังคงมีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
ส่งผลให้มีการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานใน
บางช่วงเวลา 
 

-ไม่มี- 

32. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมการบรรยายพร้อมสื่อการสอนใน
ห้อง โดยการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์การต่อต้านการทุจริต เช่น แนวความคิด 
ทฤษฎีทางจริยธรรมด้านต่าง ๆ  หลกัธรรม
จรรยาทางศาสนา จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรร
มาภิบาล บรรษัทภิบาล และการคอร์รัปชัน 
และเชิญผู้นำทางความคิดร่วมบรรยาย 
 
2. กิจกรรมการแบงกลุ่มอภิปรายและสรุป
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขอ้ง: กรณีศึกษา (Case 
Study) จากเอกสารทางวิชาการบทความวิจัย/
บทความวิชาการ (Research/Academic  
Articles) Internet (E – Learning) คลิปจาก 

นักศึกษา ชั้นปีที่  
2, 3, 4  
จำนวน 36 คน 

ภาคเรียนที่ 1 
/2565   
 4 เดือนจำนวน 
16 คาบ 

1.นักศึกษาเข้าเรียนมาตรงเวลา ร้อยละ 97.3 
2. นักศึกษามจีิตสำนึกและตระหนักในการเป็น
พลเมืองดีของสังคม เป็นคนไม่โกงกิน 
3. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาหลักการทางทฤษฎีและรู้ขั้นตอน
และวิธกีารปฏิบัติ สามารถนำหลักการทฤษฎี
ไปประยุกต์วิเคราะห์อธบิายสังคมตาม
กรณีศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ศาสตร์การต่อต้านการทุจริต มาเพิ่มทกัษะใน
การพัฒนาตนเองและการปฏบิัติงาน และมี
ทักษะในการสืบค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต และ 
ห้องสมุด อีเล็กทรอนิกส ์

- มีเวลาทีจ่ำกัด- 1) ควรจัดตั้งเครือข่ายสรร
สรรค์การต่อต้านการทุจริต
ระดับจังหวัด 
2) ควรมีเวทีถอดบทเรียน 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

32. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
(ต่อ) 

You Tube โดยให้แบ่งกลุ่มย่อยการนําเสนอ 
อภิปราย และตอบขอซักถาม งานที่นาํเสนอ
และอภิปรายในชั้นเรียน โดยการมอบหมายให้
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและ
นำเสนอ ยกตัวอย่างตัวกรณีศึกษา (Case 
Study) 
 
3. กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ 1) 
คะแนนการมีสวนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  
40 คะแนน  
2) คะแนนสอบระหว่างภาค 20 คะแนน 
3) คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน 

แผนการดำเนินการในอนาคต : สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์การตอ่ต้านการทุจริต และเปลี่ยนหรือสลับทมีอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
33. มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา สังคมวิทยา 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
จำนวน 30 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 

เป้าหมาย 
- ด้านความรู้ของนักศึกษา 
- ด้านพฤติกรรมนักศึกษา 
- ด้านผลที่เกิด โดยดำเนินการแก้ปญัหาและ
พัฒนาผู้เรียนก่อให้เกิดประโยชน์รว่มกันทั้ง
ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน ให้เกิดความ
ตระหนักและรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม 
จากกจิกรรมการสอน 
1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความซ่ือสตัย์ 
สุจริตและวิเคราะห์เปรียบเทยีบกับการทุจริต 
2. นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดเรื่องทุจริตศึกษา
และเป็นส่วยสำคัญที่จะตระหนกัถึงผลกระทบ
ของการทุจริตต่อชีวิตและสังคม 
3. นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิต ความซ่ือสัตยส์ุจริต 
ละมุมมองการทุจริตจากชีวิตผู้อื่น 

จากการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มเรียน ผลการ
ประเมินผู้เรียนจำนวนมาก
อาจจะมีความบกพร่อง 
เพราะไม่สามารถประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียนอย่างทัว่ถึง
ได้ 

ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แนวใหม่โดยการจัด
การศึกษานอกหอ้งเรียน 
หรือวิเคราะหว์ิธีการสอนแต่
ละห้องในการเรียนการสอน
ถึงจุดเด่น และจุดด้อยของ
แต่ละกิจกรรมแลว้นำมา
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น
ต่อไป หรือกิจกรรมต่อไป 

2. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา สังคมและวัฒนธรรม 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
จำนวน 114 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 

3. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา การบริหารการพัฒนา 

นักศึกษาชั้นปีที ่3 
จำนวน 21 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 

4. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา จรยิธรรมสำหรับนกับริหาร 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 
จำนวน 15 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 

5. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 
จำนวน 16 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 

6. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา จรยิธรรมสาธารณะ 

นักศึกษาชั้นปีที ่2 
จำนวน 39 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 

7. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา สังคมและวัฒนธรรม 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
จำนวน 26 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 

8. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

นักศึกษาชั้นปีที ่3 
จำนวน 21 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

33. มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

9. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา จรยิธรรมสำหรับนกับริหาร 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 
จำนวน 21 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 

10. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา สังคมและวัฒนธรรม 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 
จำนวน 7 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

11. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา จรยิธรรมสำหรับนกับริหาร 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 
จำนวน 21 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

12. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา ระบบบริหารงานภาครัฐของไทย 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 
จำนวน 52 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

13. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

นักศึกษาชั้นปีที ่3-
4 จำนวน 14 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

14. บูรณาการ การเรียนการสอน 
รายวิชา ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

นักศึกษาชั้นปีที ่1-
2 จำนวน 120 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

34. มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 

1. การบรรยาย Online 
มมร ส่วนกลาง 

พระสอนศีลธรรม 
จำนวน 566 รูป 

๑๐ มิ.ย.๖๕ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย 976 รปู/คน การเตรยีมความพร้อม 
เร่ืองของการประสานงานที่
มีความล่าช้าและความ
ชัดเจนของงบประมาณใน
การจัดเตรียมทำให้บางอยา่ง
ไม่สามารถดำเนินการได้ 
เป็นเหตุให้งานไม่สามารถ
เข้าถึงคุณภาพที่มีศักยภาพ
เท่าที่ควร 

ควรมีค่าตอบแทนพระสอน
ศีลธรรม ฯ ที่เข้าร่วมการ
อบรม 

2. การบรรยาย Online 
วิทยาลยัศาสนศาสตร์ยโสธร 

พระสอนศีลธรรม 
จำนวน ๓๙๔ รูป 

๑๗ มิ.ย.๖๕ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย 344 รปู/คน -ไม่มี- ควรมีค่าตอบแทนพระสอน
ศีลธรรม ฯ ที่เข้าร่วมการ
อบรม 

3. การบรรยาย Online 
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

พระสอนศีลธรรม 
จำนวน ๔๒๓ รูป 

๒๕ มิ.ย.๖๕ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย 282 รปู/คน เนื่องจากเป็นการอบรม
ออนไลน์ ทำให้พระสอน
ศีลธรรมเข้าถึงเทคโนโลยีได้
ยาก (พระสอนฯ บางพื้นที่ 
ใช้ 1 ไอดี เข้าฟังร่วมกัน
หลายรูป) 

ควรมีค่าตอบแทนพระสอน
ศีลธรรม ฯ ที่เข้าร่วมการ
อบรม 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

34. มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย (ต่อ) 

4. การบรรยาย Online 
วิทยาเขตล้านนา 

พระสอนศีลธรรม 
จำนวน ๓๐๐ รูป 

๘ ก.ค.๖๕ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย 539 รปู/คน -ไม่มี- 
 
 

ควรมีค่าตอบแทนพระสอน
ศีลธรรม ฯ ที่เข้าร่วมการ
อบรม 

5. การบรรยาย Online 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

พระสอนศีลธรรม 
จำนวน ๖๕๙ รูป 

๑๓ ก.ค.๖๕ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย 1๓๑ รปู เนื่องจากเป็นการอบรม
ออนไลน์ ทำใหพ้ระสอน
ศีลธรรมเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยาก 

ควรมีค่าตอบแทนพระสอน
ศีลธรรม ฯ ที่เข้าร่วมการ
อบรม 
 

6. มหาวิทยาลยัได้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา โดยให้แต่ละคณะ และหลกัสูตรมี
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การ
ป้องกันและการปราบปรามการทุจริต (ซ่ึงเป็น
รายวิชาบังคับเรียน ในหมวดศึกษาทั่วไป) 

นักศึกษาชั้นปีที่๑  
ทุกคณะ  
ทุกสาขาวิชา 

จำนวน ๔ เดือน 
จำนวน ๓ 
ชั่วโมง/สัปดาห์
(๑๖ คาบ) 
 

๑.นักศึกษาทุกรูป/คน ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ความสำคัญ เหตุปัจจัย และผลกระทบของการ
ทุจริต 
๒.สามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ
การทุจริต 
๓.ทราบนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสนอแนะ
กิจกรรมเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔.ตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุจริต มี
ทัศนคติเชิงลบต่อการทุจริต และมจีิตสำนึกใน
ความเป็นพลเมอืงดีปอ้งกันและต่อตา้นการทุจริต 
๕.สามารถนำความรู้จากรายวิชาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันในด้านความซ่ือสัตย์ สุจรติ การ
มีจิตสาธารณะความเป็นธรรมทางสังคม การ
กระทำอย่างรบัผิดชอบ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพยีง 
 

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างรุนแรง 
ทำให้ต้องปรับวิธกีารสอน 
และการทำกิจกรรมในคลาส
เรียน จัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น 
Zoom Meeting , 
Microsoft Teams,Google 
Classroom เป็นต้น 
และทำกจิกรรมออนไลน์
ตอบคำถาม kahoot 

-ไม่มี- 

7. เสวนาการถอดบทเรียน “ปราบทุจรติด้วย
จิตพอเพียงตามแนววถิีพุทธ” 

นักศึกษาและ
ประชาชนผู้สนใจ 

๑ วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาถอดบทเรียน  ๓๐๐ 
รูป/คน 

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงจัดกจิกรรม
ออนไลน์ Zoom Meeting 
 

ควรจัดกิจกรรมทุกปีเพือ่
ขับเคลื่อนและถ่ายทอด
ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนกึ จิต
สาธารณะ 

แผนการดำเนินการในอนาคต : เสนอแนวทางในการร่วมมือเพือ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเสนอแนวทาง 2 แนวทาง คือ 1. ในการจัดอบรมของทาง ป.ป.ช. ที่ร่วมกับ มมร อยากให้สนับสนุนงบประมาณที่ทาง มมร สามารถดำเนินการภายใต้
ระเบียบของ มมร เองทั้งหมด เพื่อทีจ่ะง่ายและดำเนินการได้อย่างถูกตอ้ง และไม่เกิดความซับซ้อนของการเบิกจา่ยค่าดำเนินการและค่าตอบแทน 2. ให้ทาง ป.ป.ช.ดำเนินการตามระเบียบของทาง ป.ป.ช.โดยทาง.มมร สนับสนุนในเรื่องของการ
เข้าร่วมในเรื่องของประชาสัมพันธ ์ให้เขา้ร่วมกิจกรรมและคณะทำงานร่วมกัน และการดำเนินงานโดยทาง ป.ป.ช.เป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
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35. มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้มีรายวิชาที่
มีเน้ือหาของรายวิชาเกีย่วข้องกับ หลักสตูรต้าน
ทุจริตศึกษา เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรยีนการ
สอนนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทกุหลักสูตร 
ที่จะต้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต 

นิสิตระดับปริญญาตร ี
ทุกหลักสูตร  
ทุกชั้นป ี

ปีการศึกษา 
2563-2566 

สำนักศึกษาทัว่ไป ได้มีการดำเนินการที่
เกี่ยวขอ้งกับหลักสูตรต้านทจุริตคือ จัดทำเป็น
หน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
จำนวน 4 รายวิชา  และได้มีการจัดประชุม
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 0044004 
กฎหมายและการใช้สิทธิในชวีิตประจำวนั 
และรายวิชา 0044005 กฎหมายในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ซ่ึงที่ประชุมมีมติให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร  คือ นำรายวิชาจากหลักสูตร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster 
with good heart”)  มาจัดทำเป็นรายวิชา
ใหม่  โดยกำหนดแล้วเสร็จและให้มีการจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที ่ 1/2565  
เป็นต้นไป หรืออยา่งช้าไม่เกินภาคเรียนที่ 
2/2565 สำนกัศึกษาทัว่ไป ได้ดำเนินการเพิ่ม
รายวิชา และการเพิ่มเติมแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ชื่อรายวิชา“วยัใส ใจ
สะอาด” (Youngster with good heart) ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ
สำนักศึกษาทัว่ไป ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันพุธที ่11 พฤษภาคม 2565 
ทั้งนี้ สำนักศึกษาทัว่ไป ได้ดำเนินการจัดทำ
หนังสือ เลขที่ อว. 0605.25/546 ลงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2565 เร่ืองการปรับปรุงแก้ไข
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัรับปรุง พ.ศ. 
2563) ปรับปรุงเล็กน้อย ไปยังกองทะเบียน
และประมวลผล เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  ซ่ึงใน

จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ควบคู่กับการเรียน
การสอนในห้องเรียน ส่งผล
ให้การออกแบบการเรียน
การสอนหรือการกำหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
รายวิชาต้องปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์  
ซ่ึงอาจส่งผลต่อการวัดและ
ประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียน
ในบางกิจกรรม 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน
พัฒนาเนื้อหาและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของรายวิชาเพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ผู้เรียน ดังนี้ 
    - มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎระเบยีบ 
มาตรการทางสังคมที่
เกี่ยวกบัการทจุริต  
    - สามารถวิเคราะห์ถึง
ผลเสียที่เกิดจากการทุจริต
ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ  
    - มีทกัษะชวีิตด้านการ
ปลูกจิตสำนึก 
    - ประยกุต์ใช้หลัก
จริยธรรมนำชวีิต  
    - ประยกุต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
เครื่องมือต้านการทุจริต 
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การประชุมคร้ังที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2565 คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ การเพิ่มรายวิชาในกลุ่มพลเมืองเข็ม
แข็ง และการเพิ่มเติมแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2565 ) ทั้งนี้ สำนกังานอธิการบด ีกอง
ทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการจัดทำ
หนังสือเลขที่ อว 0605.25/640 วันที่ 13 
มิถุนายน 2565 เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 
6/2565 มายังสำนักศึกษาทั่วไป เพือ่แจ้งมติ
ในที่ประชุมเร่ืองการเพิ่มรายวิชาในกลุ่ม
พลเมืองเข้มแข็ง และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ดำเนินการเปิดการจัดการเรียนการสอน รายวชิา  “วัยใส ใจสะอาด” (Youngster  with  Good  Heart) 
36. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดำเนินการเปิดรายวิชาเลือกเสรีรายวิชา 
SHSS ๑๖๒ การต่อต้านการทุจริต Anti – 
Corruption ๓ (๓-๐-๖) ที่เปิดให้ลงทะเบียน
ทุกภาคการศึกษา  เร่ิมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ภาคละ ๑ Section โดยในภาค
การศึกษาที ่๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) มีการจัดการเรียนการ
สอน รวม ๒ Sections สิ้นสุดการจัดการเรียน
การสอน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ประมาณ ๑๒๐ 
คน กระจายตามสาขาวิชาต่าง ๆ ตามคณะวิชา
ของมหาวิทยาลยัมหิดล วัตถุประสงค์ของการ
จัดรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของการ
ทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจรติ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา จำนวน
ประมาณ ๖๐ คน
ต่อ Section 
 

ทุกภาค
การศึกษา ภาค
การศึกษาละ ๔ 
เดือน  (รวม
จำนวน ๑๕ 
สัปดาห์ ๆ ละ ๓ 
ชั่วโมง=๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา) 
 

สามารถจัดการเรียนการสอนในฐานะวชิาเลือก
เสรีเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบการลงทะเบียน
เลือกเรียนเป็นวิชาที่มีหนว่ยกิต และได้เรียนรู้
ในชั้นเรียน ประกอบการศึกษาดูงานที่
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ทำให้นกัศึกษามีความ
ตระหนักและรับรู้ความสำคัญได้ดีในระดับน่า
พอใจ  

มีนักศึกษาเร่ิมสนใจมากขึ้น 
แต่ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนยังอยู่
ในภาระงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบที่มีภาระงาน
มากและหลากหลาย  
นักศึกษาอาจมีผลกระทบ
จากการเรียนการสอนในวิชา
ของภาควิชาที่ตนเองสังกัด 
ทำให้การเข้ารว่มในกิจกรรม
บางครั้งไม่ครบถ้วน  
ขาดการสนับสนุนทรัพยากร
บางอย่างในการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ ซึ่งต้อง

ควรพิจารณาปรับปรุง
กระบวนวิชาในช่วงเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตรกำหนด
และปรับเปลี่ยนเน้ือหาให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและ 
Generation ของคนรุ่นใหม่ 
โดย การปรับปรุงเนื้อหาใน
แต่ละกระบวนวิชาอาจ
พิจารณาขอความเห็นจาก
หน่วยงานปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตร่วมให้
ข้อเสนอ 
*ขอเสนอให้มีการสนับสนุน
การดำเนินการวิจัยเพือ่
พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบ
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36. มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดยออ้ม ทุจริตเชิง
นโยบาย ผลประโยชน์สว่นตนและส่วนรวม 
สาเหตุและปัจจยัที่กอ่ให้เกิดความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของ
การทุจริตที่มีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบ
โดของประเทศไทย สาเหตุและปจัจัยที่
ก่อให้เกิดการทุจริต เข้าใจปัญหาและสามารถ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการต่อต้าน
การทุจริตได้ และส่งเสริมความมีจิตสำนกึ
พลเมืองดีที่สามารถนำความรู้ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมได้ 

พิจารณาในแต่ละภาค
การศึกษา 
*การจัดกิจกรรมไปศึกษาดู
งานเกี่ยวกบัพิพธิภัณฑ์ต้าน
โกง มีความไม่สะดวกในช่วง
วิกฤติการณ์ Covid-19 
เกี่ยวกบัมาตรป้องกันภัย 

การจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับการปลูก
จิตสำนึกและสร้างความ
ตระหนักด้านการสร้างสังคม
สุจริตอย่างยั่งยืนและสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ให้กับมหาวิทยาลัยและ
ประเทศไทย 
 
 

2. การดำเนินการจัดการเรียนการสอน เป็น
รายวิชาเลือกของหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ รายวิชา สมนก ๕๔๙  ยุทธศาสตร์การ
ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ                                     
๓หน่วยกิต (๓-๐-๖) SHPP 549   Strategy 
for Anti-Corruption in Public Sector   ใน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สิ้นสุด
การจัดการเรียนการสอนในเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๔ มีเน้ือหาการสอนเกีย่วกับ                      
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในภาครัฐ หลักธรรมภิ
บาลในการบริหารองค์การ สภาพและปัญหาการ
ทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน การขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานภาครัฐ แนวทางการสรา้งกลไกที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธภิาพในการตอ่ต้านการทจุริต   

 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ 
ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ใน
ภาคการศึกษาที่มี
ผู้สนใจลงทะเบียน
เป็นวิชาเลือกของ
หลักสูตร 

ทุกภาค
การศึกษา ภาค
การศึกษาที่มี
นักศึกษาสนใจ
ลงทะเบียนและ
ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาไม่
น้อยกว่า  ๔ 
เดือน  (รวม
จำนวน ๑๕ 
สัปดาห์ ๆ ละ ๓ 
ชั่วโมง=๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา) 
 

สามารถจัดการเรียนการสอนให้นกัศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ ที่สนใจลงทะเบียนเป็นวชิาเลือก
เสรีของหลักสูตร สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ สามารถอธิบาย
สาระสำคัญของหลักจรยิธรรมและหลักธรร
มาภิบาลรวมทั้งสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ของทฤษฎีต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันใน
ลักษณะพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานภาครัฐได้และอธบิายกระบวนการ 
ขั้นตอนการจัดการและการพัฒนายุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตใน
ภาครัฐได้ สามารถนำแนวคิดหลักการจาก
การศึกษามาประยกุต์เพื่อเสนอวธิีการ
แก้ปัญหาการทจุริตในองค์การภาครัฐตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้รวมถึงสามารถวิเคราะห์
และวิจารณ์กรณีศึกษาในประเด็นการตอ่ต้าน
ทุจริตในภาครัฐ และนำยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การ
ปฏิบัติในภาครัฐ โดยการสัมมนา อภิปราย

เนื่องจากโครงสร้างรายวิชา
ที่กำหนดในหลักสูตรมีเป็น
จำนวนมากตามเกณฑ์ของ
การจบการศึกษาครบถว้น
แล้ว ดังนั้นการลงทะเบียน
เรียนวิชาดังกล่าวอาจต้อง
เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่
ต้องการจะศึกษาหรือค้นคว้า
เพื่อการวจิัยในแนวทางที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ   จึงอาจไม่สามารถ
จัดการศึกษาได้ตาม
เป้าหมายทีว่างไว้ในแต่ละ
ภาคการศึกษา  
จำนวนผู้เรียนไม่เป็นตาม
เป้าหมายทีก่ำหนดเนื่องจาก
รายวิชาเป็นวิชาเลือก                                  

อาจต้องพิจารณารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ยืดหยุ่นและมี
ความดึงดูดใจเป็นพิเศษให้
นักศึกษาสามารถเลือกเป็น
ทางเลือกประกอบการศึกษา
เพื่อการจบหลักสูตรใน
ขณะที่ทุกรายวิชาได้กำหนด
ไว้ในโครงสร้างอย่าง
ครบถ้วนแล้ว ควรได้รับการ
พิจารณาสนับสนุนแหล่งทุน
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การศึกษาดา้นยุทธศาสตร์
การต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ ซ่ึงนับวันมี
ความสำคัญอยา่งยิ่ง 
*ขอเสนอให้มีการสนับสนุน
การดำเนินการวิจัยเพือ่
พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่
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36. มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ต่อ) 

 
     
 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์และ
เสนอแนะกลยุทธ์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เหมาะสมกับการปลูก
จิตสำนึกและสร้างความ
ตระหนักด้านการสร้างสังคม
สุจริตอย่างยั่งยืนและสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ให้กับมหาวิทยาลัยและ
ประเทศไทย 

 
3. เสนอขอการสนับสนุนเงินจากกองทนุ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน
รวมประมาณ ๓๐๐ คน 

วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ดำเนินการส่งแบบคำขอการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ พร้อมรายละเอยีดโครงการ 

ไม่ได้รับการพิจารณาเงิน
สนับสนุน 

ดำเนินการส่งแบบคำขอการ
สนับสนุนเงินจากกองทุน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ รอบที ่2 
และขอเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล 

37. มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้รายวิชาศึกษาทัว่ไป (General 
Education) ชื่อรายวิชาการจัดการเชิง
สร้างสรรค์(Creative Management)โดยมี
กิจกรรมการเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้ความรู้
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กวา้งไกล มีความเข้าใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคมการเป็นผู้ใฝ่รู้ 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช่ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารได้อยา่งดี มีคุณธรรม ที่
ปลูกฝังให้ตะหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมทั้งใน
ไทยและของประชาคมนานาชาต ิ

นักศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ ชั้นปี
ที่ 1 

ปีการศึกษา 
2564 (ส.ค.64 
- ธ.ค.64) 

การนำ Problem–based Learning นั่นคือ 
วิธีการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการ เรียนรู้ โดยการนำ
ปัญหามาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้เรียนสร้าง ความรู้ใหม ่จากการใช้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการ
เรียน(Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกป้ัญหา “ 
"อำเภอใจ" ตอบโจทย์สไตล์ชีวิตแบบวยัรุ่น ” 
เป็นโจทย์การเรียนการสอนรายวิชาการจัดการ
เชิงสร้างสรรค์ (RSU150) ที่นำเร่ืองสังคมที่
นักศึกษาอยู่มาอภิปราย วิเคราะห์ วิพากษ์ถึง
ปัญหาในมุมมองของนักศึกษา และให้ออกแบบ
เมืองในแบบของตนเอง โดยนักศึกษากวา่ 200 
คนมีบทบาทเป็นประชากรสามารถจัดตัง้พรรค 
และเฟ้นหาผู้นำขึ้นมาเอง โดยจัดให้มีการหา

1.เนื่องจากรายวิชามีเน้ือหา
หลายมิติจึงจัดการเรียนการ
สอนเนื้อหาการต้านทุจริตได้
ในเวลาที่จำกัด         
2.ขาดข้อมูล/ตัวอย่างเพื่อ
ทำการขับเคลื่อนหลกัสูตร
ต้านทุจริต 

-ไม่มี- 
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เสียงเลือกตั้ง และวางนโยบายการพัฒนาเมือง
ของตัวเอง กลุ่มไหนได้รับความนิยม และจัดให้
มีการโหวตเมืองอำเภอใจที่นา่อยู่ที่สุดในแบบ
มุมมองคนรุ่นใหม่ โดยเปิดให้นักศึกษา 
คณาจารย์ และคนทั่วไปเข้ามาโหวตแบบ
สาธารณะ กลุ่มไหนที่ได้รับการโหวตมากที่สุด
จะเป็นผู้ชนะ และนำเสนอไอเดีย นโยบาย
ความคิด คอนเซ็ปต์ต่าง ๆ ให้เพื่อนในคลาส
เรียนออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นกัน โดยทีม
ผู้สอนเป็นโค้ชคอยสอดแทรกกระบวนการ 
ทฤษฎี เทคนิคและวธิีการเข้าไประหวา่งการทำ
กิจกรรม 

38. มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต 

1. บรรยายโดยพระวิทยากร 
2. ฉายวีดิทัศน ์
3. จัดกิจกรรมกลุ่มนิสิต 

นิสิตระดับชั้นปี 1 
ทุกสาขาการเรียน 
จำนวน 500 คน 

1 วัน นิสิตสนใจรับฟังคำสอน และสามารถนำ
หลักธรรมไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจำวนัและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง(จากสรุปใบประเมิน
ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ) 
 

พระวิทยากรมาชา้เล็กน้อย -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ยังคงจัดต่อเนื่องทุกปีการศึกษา แต่อาจหานิมนต์พระวิทยากรที่จะมาบรรยายที่อยู่ใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย 
39. มหาวิทยาลัยราชธาน ี นำไปไว้เรียนเสริมในรายวิชาในหลักสูตรที่

เกี่ยวขอ้งกับจริยธรรม/จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 

1 ภาคเรียน สอนเพิ่มเติมในรายวิชาที่เกีย่วขอ้งกับ
จริยธรรม/จรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยเน้น
การยกตวัอย่าง และกรณีศึกษา 

เนื้อหาดังกล่าวไม่สามารถ
สร้างเป็นรายวิชาได้ ทำได้
เพียงการเรียนเสริมในวิชา
หลัก หรือการส้รางกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

พัฒนาหลักการเนื้อหา
รายวิชาเป็นกิจกรรม
นักศึกษา 

40. มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้บูรณาการ
หลักสูตร (วยัใส ใจสะอาด “Youngster with 
Good Heart”) ไว้ในรายวิชา ๐๑๑๐๐๖ 
หน้าที่พลเมืองไทย โดยบูรณาการในหัวข้อ 
“หน้าที่ปวงชนชาวไทย” ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๕๐ (๑๐) ไมร่่วมมือ
หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมชิอบทุก
รูปแบบ 

นิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
๐๑๑๐๐๖ หนา้ที่
พลเมืองไทย จำนวน 
๑๐๒ คน 

เดือนมีนาคม ถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๑. นิสิตทราบความหมายและประเภทของการ
ทุจริต 
๒. นิสิตสามารถการแยกแยะะผลประโยชน์ทับ
ซ้อนผลประโยชน์ส่วนตวั และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
๓. นิสิตสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตเพื่อเป็น
เครื่องมือในการต้านทุจริตได้อย่างยั่งยืน สืบไป 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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40. มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์
(ต่อ) 

2. คลังสื่อการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

คณาจารย์หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จำนวน 
๑๕ คน 

เดือนมีนาคม ถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

นำสื่อหลักสูตรวยัใสใจสะอาด และสื่อประกอบ
รายวิชาที่นำไปใช้มาเผยแพร่ในคลังสื่อการ
เรียนรู้ของหมวดเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน
ในหมวด และนำไปใช้ประกอบการสอน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. ฝ่ายพัฒนานิสิตจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่
โตไปไม่โกง โดยให้นิสิตดำเนินการออกแบบ
รูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
๑. นิสิตจัดทำสื่อรณรงค์ เช่น อินโฟกราฟฟิก 
๒. นิสิตจัดทำPower Point และนำเสนอใน
หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ โตไปไม่โกง” 

นิสิตมหาวิทยาลัย 
ราชพฤกษ ์
จำนวน 50 คน 

กุมภาพันธ ์
๒๕๖๕ 

๑. นิสิตที่เป็นผู้จัดโครงการได้ศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกบัการต่อตา้นคอรัปชัน 
๒. นิสิตที่เป็นผู้จัดโครงการได้แสดงออกซ่ึงการ
ต่อต้านคอรัปชัน 
๓. นิสิตมหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ได้ตระหนักถึง
ผลร้ายของการคอรัปชัน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้เรียนรู้บทเรียนแบบ e-Learning : กลุ่มหลักสูตรอุดมศึกษา วยัใสใจสะอาด 
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

การจัดการเรียนการสอน รายวิชา การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 1 ปีการศึกษา 
(2 ภาค
การศึกษา) 

นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องของการ
ทุจริต สามารถแยกแยะในเร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อนได้ และตระหนักถึงผลเสีย/ผลกระทบ
ของการทุจริต 

การจัดกิจกรรมประกอบการ
เรียนการสอนมีติดขัดบ้าง 

-ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ดำเนินการปรับเนื้อหาในรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 13 และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่4 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการสอนเกีย่วกับการ
สร้างวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
GEN3001 พลเมืองดี เป็นวิชาศึกษาทัว่ไป
กลุ่มสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จำนวน 3 หนว่ยกิต 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 

1 ปีการศึกษา 
(มิ.ย. 64 ถึง 
พ.ค. 65) 

มีการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
การหลักสูตรวยัใสใจสะอาดแก่นักศึกษาจำนวน 
2,065 คน 

1. สถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19 ต่อการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ เช่น การจัดทำ
โครงการจิตอาสา เป็นต้น 
2. การประเมินการเรียนรู้ใน
เชิงพฤติกรรมทำได้อยา่งจำกัด  

ควรมีการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก
สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ปปช.) 
ด้านแนวทางการจัดการเรียนรู้  

2. การส่งเสริมการบูราณาการหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษากับการจัดการเรียนสอน 
ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ/สำนักวิชาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

1 ปีการศึกษา 
(มิ.ย. 64 ถึง 
พ.ค. 65) 

มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นมุ่งเน้นการไม่
ทุจริตในเนื้อหารายวิชาที่ส่งเสริมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

1. การประเมินการเรียนรู้ใน
เชิงพฤตกิรรมทำไดอ้ยา่งจำกัด 

-ไม่มี- 

แผนการดำเนินงานในอนาคต : การดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา รายวิชา GEN3001 พลเมืองดี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลกัสูตรวัยใสใจสะอาดระดับอุดมศึกษารวมถึงสถานการณ์ด้านการณ์ทุจริตในอนาคต เช่น 
เร่ือง Digital Disruption, Cyber Crime เป็นต้น ๒) การให้มกีารจัดทำโครงการส่งเสริมสุจริตชนในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสหสาขาวิชาการของนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา และ ๓) การกำหนดให้หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายมกีารบูรณาการกบัหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

บูรณาการเนื้อหารายวิชา การบริหาร 
ธรรมาภิบาลภาครัฐ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

1 ภาค
การศึกษา 

ได้มีการนาเนื้อหาไปบูรณาการในการสอน
บางส่วน เพื่อเป็นพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมใน
การตระหนักรู้เรื่องความสุจริต ผลประโยชน์
ทับซ้อน ค่า CPI หลักสูตรมีเน้ือหาที่สามารถนา
ไปใช้ได้ดี มีสื่อการสอนที่หลากหลาย มตีัวอยา่ง
การวัดและประเมินผล 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : บูรณาการเนื้อหาใน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชา ธรรมาภิบาล และจริยธรรมสาหรับนักบริหาร และ วิชา พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

พัฒนาผุ้สอนในสาขาให้สามารถเป็นวิทยากรนำ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1 สาขา 1 คน 
(วิทยากร) 

1 ภาคเรียน
ศึกษา 

ผู้สอนในสาขา สามารถเป็นวิทยากรต่อต้าน
การทุจริตได้ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชา GESO107 
กฎหมายในชีวิตประจำวันและสังคม 

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์ทุก
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 
2564 

จัดการเรียนการสอน จำนวน 5 หมู่เรียน 
นักศึกษาจำนวน 111 คน 

ไม่มี -ไม่มี- 

2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชา GETH102 
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์คณะครุ
ศาสตร์ 

ปีการศึกษา 
2564 

จัดการเรียนการสอน จำนวน 11 หมู่เรยีน 
นักศึกษาจำนวน 250 คน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : รณณรงค์ให้หลักสูตรเลือกในรายวิชานี้มากขึ้นและพัฒนาการสอนให้นักศึกษาตระหนักรู้ร่วมกัน 
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย    

เป็นหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาพลเมืองที่
เข้มแข็งในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2562 และเป็นหนว่ยการเรียนรู้ในรายวิชา
ความเป็นพลเมืองที่ดี ในหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป พ.ศ.2563 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

ปีการศึกษา 
2563 - 2565 

นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในเรื่องวยั ใส ใจ
สะอาด Youngster With Good Heart 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต :  ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป จะเสนอรายวิชาที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเป็นวิชาใหม่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

1. มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาสังคม
และวัฒนธรรม 

นักศึกษาปี
การศึกษา 2563 
จำนวน ๒๖๕ คน 

12ก.ค. 2564 
- 1 5  พ . ย . 
2564 และ 
13 ธ.ค.2564 
-11 เม.ย.65 

   จัดการเรียน การสอน  โดยมีเน้ือหา 
ธรรมชาติของสังคมมนุษย์และกระบวนการทาง
สังคม  แบบแผนทางวัฒนธรรม  ภูมิหลงัทาง
สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
กระแสโลกาภวิัตน์ที่มีผลกระทบต่อวิถีชวีิต  
ความเป็นพลเมืองดี  การมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี (ต่อ) 

2. มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาความ
เป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

นักศึกษาปี
การศึกษา 2563 
จำนวน 227 คน 
และนักศึกษาปี
การศึกษา 2564 
จำนวน 247 คน 

12ก.ค. 2564 
- 1 5  พ . ย . 
2564 และ 
13 ธ.ค.2564 
-11 เม.ย.65 

จัดการเรียน การสอน โดยมีเน้ือหา จิตสำนึก
ความเป็นพลเมือง จิตอาสาและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชาต ิรักและศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ พระราชาและ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน 
แนวคิดและหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม น้อม
นำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาพบณัฑิต
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น ด้วยองค์ความรู้ตาม
หลักวิชาการและสานต่อพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที ่9) ใหอ้ยูด่ีมีสุข 
บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
โครงการตามพระราชดำร ิ

นักศึกษาปี
การศึกษา 2563 
จำนวน 16 คน  

12ก.ค. 2564 
- 1 5  พ . ย . 
2564  
 

จัดการเรียน การสอน โดยมีเน้ือหา หลกัการ
ทรงงานและแนวพระราชดำริในโครงการต่าง ๆ 
การเชื่อมโยงศาสตร์เพื่อการพัฒนาแบบองค์
รวมในโครงการ การถา่ยทอดเทคโนโลยตีาม
โครงการพระราชดำริสู่สังคม ศึกษาดูงานตาม
โครงการพระราชดำร ิ

-ไม่มี- -ไม่มี- 

4. มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา
ชุมชน 

นักศึกษาปี
การศึกษา 2564 
จำนวน 30 คน 

13 ธ.ค.2564 
- 11 เม.ย.65 

จัดการเรียน การสอน โดยมีเน้ือหาความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหาและพฤติกรรมความไม่พอเพียงทีเ่กิดขึ้น
ในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ
พอพียงกบัการพัฒนาชุมชน การนำหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
พัฒนาชุมชน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ

บรรจุเนื้อหาหลักสูตร วัยใส ใจสะอาดในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 
กลุ่มสารพลเมืองเข้มแข็ง และใช้จัดการจัดการ
เรียนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาค
การศึกษาที ่1 ปกีารศึกษา 2565 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

4 เดือน ใช้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระพลเมืองเข้มแข็ง รายวิชา GE4101 
นวัตกรท้องถิ่น และ GE4102 พลวัตของ
สังคมโลกกับความเป็นพลเมืองไทย ใหก้บั
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้น
ไป 

  

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

การดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดย
ส่งเสริมให้อาจารย์สอดแทรกในเนื้อหารายวิชา
ต่างๆ  

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ตลอด 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

- มีการสอดแทรกเนื้อหาของหลักสูตรตา่งๆ 
โดยเฉพาะผลลัพธก์ารเรียนรู้ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม  

  

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

1. จัดทำรายวิชาวัยใส ใจสะอาด บรรจไุว้ใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2563) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐมที่สนใจ
เลือกเรียน 

เร่ิมใช้กับ
หลักสูตรฉบับปี 
พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมา 

ยังไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2563 
เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2563 
ตามแผนการเรียนยังไม่อยู่ใน

ช่วงเวลาที่นักศึกษาเลือก
เรียน 

 

2. ดำเนินการปรับคำอธิบายรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
รายวิชาบังคับ โดยเพิ่มหน่วยการเรียนรูท้ั้ง 4 
หน่วยของรายวิชาวยัใส ใจสะอาด ไว้ใน
รายวิชาจิตวิญญาณราชภฏันครปฐม 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐมทุกคน 

เร่ิมใช้ภาคเรียน
ที่ 1 ปี
การศึกษา 
2564 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อนุมตัิการ
ปรับคำอธิบายรายวิชา ในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที ่15 พฤษภาคม 2564 
เร่ิมจัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิญญาณ
ราชภัฏนครปฐม ในภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 
2564 เปิดภาคเรียนวันที่ 5 กรกฎาคม 
2564 

  

3. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจิต
วิญญาณราชภฏันครปฐม ที่ดำเนินการปรับ
คำอธิบายรายวิชาซ่ึงเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 
หน่วยของรายวิชาวยัใส ใจสะอาด 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐมทุกคน 

ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 
2564 

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน 10 หมู่
เรียน เป็นจำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 448 คน 
โดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 4 คน 

  

4. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจิต
วิญญาณราชภฏันครปฐม ที่ดำเนินการปรับ
คำอธิบายรายวิชาซ่ึงเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 
หน่วยของรายวิชาวยัใส ใจสะอาด 
 
 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐมทกุคน 

ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 
2564 

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน 14 หมู่
เรียน เป็นจำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 459 คน 
โดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 6 คน 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (ต่อ) 

5. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจิต
วิญญาณราชภฏันครปฐม ที่ดำเนินการปรับ
คำอธิบายรายวิชาซ่ึงเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 
หน่วยของรายวิชาวยัใส ใจสะอาด 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐมทุกคน 

ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 
2565 

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน 64 หมู่
เรียน เป็นจำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 2,386 คน 
โดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 17 คน 

  

6. มหาวิทยาลยัฯได้จัดให้มีรายวิชา “วยัใส ใจ
สะอาด” (รหัสวิชา 2000205) 
ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

นักศึกษาชั้นป ี1 ปีการศึกษา 
2565 

1.  มีการกล่าวถึงที่มาที่ไปของรายวิชาอย่าง
ชัดเจน จึงมองเห็นเป็นภาพว่ามีปัญหาการ
ทุจริตเกิดขึ้นในสังคม และรัฐเล็งเห็นถึง
ความสำคัญจึงบรรจุประเด็นนี้ไว้ในแผนงาน
ต่างๆ ของประเทศจนเกิดเป็นหลักสูตรดังกล่าว
ขึ้นมา อกีทั้งกำหนดเปา้หมายไว้ในบั้นปลายวา่
หากเป็นไปตามแผนงานตา่งๆ ก็จะได้สังคม
หรือพลเมืองที่ดีในอนาคต 
2.  มีการกำหนดโครงสร้างการเรียนไว้เป็น
ลำดับตามความสำคัญ กล่าวคือ แบ่งเนื้อหา
รายวิชาออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ คอื 1) 
ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและ
ส่วนรวม 2) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
3) ยกระดบัดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม 4) 
ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพยีง  
3.  ในเนื้อหารายวิชาประกอบไปด้วยทฤษฎี
ต่างๆ กฎหมาย แนวความคิด ตวัอยา่ง
ประกอบที่เป็นเหตุการณ์จริงเห็นได้ชัดเจน จึง
ไม่ยากต่อการทำความเข้าใจ 
4.  มีคลิปวิดีโอประกอบหลากหลาย มากมาย  
5.  มีใบงานซ่ึงกำหนดเป้าหมายชัดเจน และ
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่เรียน 
6.  นักศึกษาสามารถเขา้ถึงข้อมูลและเอกสาร
ได้ง่ายจากเว็ปไซต์ของ ปปช. 

ในส่วนของนักศึกษาผู้เรียน 
- ในการจัดกิจกรรมให้ลง
พื้นที่ เนื่องจากนกัศึกษายัง
ไม่บรรลุนิติภาวะทำใหก้าร
ออกไปนอกสถานที่
มหาวิทยาลัยตอ้งขออนุญาต
ผู้ปกครองซ่ึงอาจเกิดความ
ล่าช้า ต้องใช้งบประมาณซ่ึง
ต้องดำเนินการขอ
งบประมาณล่วงหน้า มี
อาจารย์ผู้ดูแลให้เหมาะสม
กับจำนวนนักศึกษา อีกทั้ง
อาจเกิดความไม่ปลอดภัยตอ่
ตัวนักศึกษาเนื่องจากเราเข้า
ไปหาข้อมูลการทุจริตใน
พื้นที่ และอาจไม่ได้รับความ
ร่วมมือ นอกจากนี้อาจจะติด
ปัญหาเกีย่วกบัจริยธรรมการ
วิจัยในเรื่องของคำถาม ผู้ถูก
สัมภาษณ์ และความ
ปลอดภัยของผู้ถามด้วย 
- เป็นเรื่องที่นักศึกษาคิดวา่
ไกลตัว เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ 
นักการเมือง ขา้ราชการ ซึ่ง
ไม่ค่อยเกี่ยวขอ้งกับตน จึงไม่
อยากเรียน และเป็นเรื่องที่
ตนคงแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ 
นักศึกษาจำทฤษฎีไม่ค่อยได้ 

รัฐควรจัดประกวดโครงการ/
กิจกรรมแนวทางการต่อตา้น
การทุจริต เพื่อนิสิตนักศกึษา

ส่งผลงานเข้าร่วม 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แต่จะจำได้ดีผ่านกิจกรรม 
เช่น ต้องไปศึกษาดูงาน ไป
ฟังปราชญ์ หรือฟังนักคิดทั้ง
รุ่นเก่าเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
และรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจว่าหากไม่ทุจริต
แล้วจะเท่ห ์เป็นต้น 
ในส่วนของอาจารย์ผู้สอน 
- อาจารย์มีความกังวล 
เนื่องจากเป็นเรื่องนามธรรม
มาก จึงไม่มั่นใจวา่นักศึกษา
จะนำไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำวันหรือไม่ และ
ด้วยระยะเวลาเรียนเพยีง 1 
เทอม จะสามารถปรับ
พฤติกรรมนักศึกษาได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ จึง
พยายามสอดแทรกในเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน ให้นกัศึกษารู้
ว่าอะไรบ้างที่ทำอยู่ใน
ชีวิตประจำวันแลว้เป็น
รูปแบบหนึ่งของการทจุริตที่
จะนำไปสู่การทำทุจริต
ใหญ่โตได้ในอนาค 
- อาจารย์ตอ้งติดตามข่าว
เหตุบ้านการเมืองมากยิ่งขึ้น 
ใจกว้าง เปิดรับฟังเหตุผล
และความคิดของนักศึกษา
อย่างจริงใจ สามารถตอบ
คำถามและแนะแนวความคิด
ให้นักศึกษาได้การวัดผล
อาจจะวัดได้ชัดเจนเฉพาะเรื่อง
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นทฤษฎีทีต่ายตวัเทา่นั้น 
ส่วนเรือ่งทัศนคติเป็นเรือ่งส่วน
บุคคล 

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

รายวิชา (วยัใส ใจสะอาด “Youngster with 
Good Heart”) จัดเป็นวิชา กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน 6 หน่วย
กิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ จากทั้งทั้ง 11 วิชา
ในกลุ่ม วิชาสังคมร์ศาสตร์ 

ไม่ได้มีการกำหนด
เป้าหมายเนื่องจาก
เป็นรายวิชาทีจ่ัดให้
นักศึกษาเลือกเรียน 

ปีการศึกษา 
2563 

ในปีการศึกษา 2563 มีผู ้เลือกเรียน รายวิชา
รายวิชา (วยัใส ใจสะอาด “Youngster with 
Good Heart”) 
จานวน 5 หมู่เรียน รวม รวม 160 คน 
 
(เนื่องจาก เป็นรายวิชที ่จัดให้นักศึกษาเลือก
เรียน จึ่งไม่สามาถระบุเป้าหมายในการ ดาเนิน
การได้จัดเป็นวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้
นักศึกษาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ จากทั้งทั้ง 11 วิชาในกลุ่ม วชิา
สังคมร์ศาสตร์) 

ปัญหาและผลกระทบต่อการ
ดาเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากร
ประกอบการเรียนและสิ่งอา
นวยความสะดวก 
1.1 ปัญหาในการใช้
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน 
1. เครื่องฉายแอลซีดี
โปรเจคเตอร์ มีประสิทธิภาพ
การในใช้งานต่ำ 
2. ห้องเรียนบางห้องไม่มี
อุปกรณ์ 
นาเสนอ และอปุกรณ์ที่เอื้อ
อานวยต่อการเรียนการสอน 
1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. นักศึกษาเห็นสิ่งที่ผู้สอน
นาเสนอไม่ชัดเจน ส่งผลให้
การเรียนรู้ไม่ได้
ประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2.อาจารย์และนักศึกษาต้อง
ช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์นา
เสนอ หรืออุปกรณ์
ประกอบการสอนมาเอง ทา
ให้เสียเวลาในการจัดเตรียม
มาก และเวลาในการศึกษา
น้อยลง 
2. ประเด็นด้านการบริหาร

2. การดาเนินการอื่น ๆ ใน
การปรับปรุงรายวิชา 
1.ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
รับทราบรายละเอยีดของ
รายวิชา และผลการประเมิน
ในปีการศึกษาที่ผา่นมา 
ตลอดถึงแผนการดาเนินการ
ในปีการศึกษานี ้
2.ปรับปรุงในเรื่องของสื่อที่
ใช้ในการเรียนการสอนใน
เทอมนี้ ควรให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองแล้ว
นำเสนอข้อมูลในรูป 
ของการอภปิราย หรือ
สัมมนา เพื่อเป็นการฝึก
ทักษะการกล้าแสดงออก 
และเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษา แสดงข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมดว้ย 
1. จัดเตรียมกรณีตัวอยา่งที่
เหมาะสมกันสถานการณ์
ปัจจุบัน 
2. ปรับการทาแบบทดสอบ
และอภิปรายของนักศึกษา
ให้เหมาะสมกับชว่งเวลา 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

และองค์กร 
2.1ปัญหาด้านการบริหาร
องค์กร 
- ไม่มี 
2.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
- ไม่มี 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปลูกจิตสานึกแก่นักศึกษาชั้นปีที ่1 เป็นกลไก
ระยะยาว ในการปลกูฝังวิธีคิดป้องกันการ
ทุจริตแก่นักศึกษา 

นักศึกษาชั้นที่ 1 
ทุกคน 

ใช้หลักสูตรวัยใส
ใจสะอาดใช้เป็น
เอกสาร
ประกอบการ
สอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 
1/2560 จนถึง
ปัจจุบัน 

จัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทัว่ไป (1 
หน่วยกิต) วิชา ความเป็นพลเมือง โดยนา
เอกสารประกอบการเรียนในหลกัสูตรต้าน
ทุจริตศึกษามาประกอบ (วยัใสใจสะอาด) 

1.รายวิชาศึกษาทัว่ไปมี
นักศึกษาจานวนมากในแต่
ละชั้นเรียน การทากิจกรรม
ในรูปแบบ Active 
Learning ทาได้ไม่ทั่วถึง จึง
เน้นที่การยกกรณีตัวอยา่ง
กรณีศึกษา การแสดงความ
คิดเห็น และการบรรยาย
ประกอบ 
2.สถานการณ์โรคระบาดทา
ให้ต้องปรับรูปแบบเป้นการ
เรียนออนไลน์ นักศึกษาอาจ
ขาดสมาธแิละมีความตั้งใจ
ลดลง 

การยกกรณีตัวอย่าง สื่อ
ประกอบการเรียนต้องมี

ความหลากหลายและปรับ
เนื้อหาให้ทันต่อเหตุการณ์

ปัจจุบัน 

แผนการดำเนินการในอนาคต : มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทบทวนและปรับหลกัสูตรของวิชาศึกษาทั่วไปให้เหมาะสม จากราย วิชา ความเป็นพลเมือง สู่ราย วิชา วิถีพลเมืองและกฎหมายในชวีิตประจาวัน (จำนวน 3 หนว่ยกิต) และได้นาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วยัใสใจสะอาด ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานี้ด้วยเพือ่เป็นการปลกูฝังแนวคิดป้องกนัการทุจริตแก่นกัศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

1. มีการจัดการเรียนการสอน ในชื่อราย
วิชาการต่อต้านทุจริต ในภาคเรียนที่ 1/2564 

จำนวน 3  
กลุ่มเรียน ได้แก ่
กลุ่ม 01 กลุ่ม 02 
 กลุ่ม 03 รวม
ทั้งหมด 273 คน 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 
ระยะเวลา 16 
สัปดาห ์

ผลการดำเนินการ 
จากผู้เรียนที่ลงเรียนรายวิชานี ้
-กลุ่ม 01 จำนวน 70 คน (สาขาวิชา พฒันา
ชุมชน ปี 63 และสังคมสงเคราะห์ ปี 63) 
-กลุ่ม 02 106 คน (การเมืองปกครอง 64 
กลุ่ม 01,02) 
-กลุ่ม 03 จำนวน 97 คน (เมืองท้องถิน่ ก.01 
และการเมืองปกครอง 64 ก.03) 

เนื่องด้วยติด  
สถานการณ์โควิด-19 จึง
ต้องจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบออนไลน์จึงทำให้
กิจกรรมที่จัดเพื่อให้
นักศึกษามีส่วนรว่มได้ไม่เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร ทั้งนี้
ผู้สอนใช้ระบบ Zoom 

การเรียนการสอนควรมี
เกมส์ที่ดึงดูดความสนใจของ
นักศึกษาอาจจะทำใน
รูปแบบของ app เพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการเล่น
เกมส์ 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (ต่อ) 

2. มีการจัดการเรียนการสอน ในชื่อราย
วิชาการต่อต้านทุจริต ในภาคเรียนที่ 2/2564 

จำนวน 3  
กลุ่มเรียน ได้แก ่
กลุ่ม 01 กลุ่ม 02 
 กลุ่ม 03 รวม
ทั้งหมด 273 คน 

ภาคเรียนที่ 
2/2564 
ระยะเวลา 16 
สัปดาห ์

ผลการดำเนินการ 
จากผู้เรียนที่ลงเรียนรายวิชานี ้
-กลุ่ม 01 จำนวน 71 คน (สาขาวิชา นติิ 64 
ก.01และ02) 
-กลุ่ม 02  93 คน (พัฒนาชุมชน 64 ก.01 
และ ก.02 และนิติ 64 ก.03) 

เนื่องด้วยติด  
สถานการณ์โควิด-19 จึง
ต้องจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบออนไลน์จึงทำให้
กิจกรรมที่จัดเพื่อให้
นักศึกษามีส่วนรว่มได้ไม่เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร ทั้งนี้
ผู้สอนใช้ระบบ Zoom 

การเรียนการสอนควรมี
เกมส์ที่ดึงดูดความสนใจของ
นักศึกษาอาจจะทำใน
รูปแบบของ app เพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการเล่น
เกมส์ 

แผนการดำเนินการในอนาคต : มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในการต้านการทจุริตเพื่อน้อง ๆ เยาวชนตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัยรุ่น วยัใส          
โตไปไม่โกง โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภบิาล รุ่นที่ 
1/2565 
กิจกรรมที่ 1.1 ศึกษา ทบทวนและวาง
แผนการดำเนินงาน   คณะกรรมดำเนินงาน
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม และผู้ประสานงานจำนวน 
70 คน 
กิจกรรมที่ 1.2 สรา้งวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ป้องกันการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจรติ 
จำนวน  30 หน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ วยัรุ่น วัย
ใส โตไปไม่โกง และกลา้แสดงออกในส่ิงที่
ถูกต้อง รุ่นที่ 1/2565 คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทกุระดับ จำนวน 
100 คน ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ทุกสาขา ทกุชั้นปี จำนวน 100 
คน หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ประชาชนทั่วไป 
ผู้ประกอบการภายในจังหวัดมหาสารคาม/
พื้นที่บริการ ที่สนใจ จำนวน 25 คน 
กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรม ITA สัญจร เพือ่สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการปอ้งกันการทจุริต

กลุ่มที่ 1 คณาจารย์
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ทุก
ระดับ  
กลุ่มที่ 2 ผู้นำ
นักศึกษา และ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม ทกุ
สาขา ทกุชั้นปี  
กลุ่มที่ 3 
หน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ ประชาชน
ทั่วไป นักเรียน 
นักศึกษา และ
ผู้ประกอบการ
ภายในจังหวัด
มหาสารคาม/พื้นที่
บริการ ที่สนใจกลุ่ม
ที่ 3 หนว่ยงาน/
องค์กรต่างๆ 
ประชาชนทั่วไป 
นักเรียน นักศึกษา 

เร่ิมต้น 1 
ธันวาคม 2564  
สิ้นสุด 31 
กรกฎาคม 
2565 

1. ประชุมชี้แจงและทำความเขา้ใจ คณะกรรม
ดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภฎัมหาสารคาม และผู้
ประสานงานจำนวน 70 คน สร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านการป้องกันการทุจริตและไมท่นต่อ
การทุจริต  ส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรภายใน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามหลกัธรร
มาภิบาล 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการปอ้งกนัการ
ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีตัวแทน
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหนว่ยงานภายใน 
จำนวน  30 หน่วยงาน เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการปอ้งกันการทจุริต
และไม่ทนต่อการทุจริต  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของ
บุคลากรภายใน และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ภายนอก ตามหลักธรรมาภบิาล 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ วยัรุ่น วยัใส โตไปไม่
โกง และกล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง รุ่นที่ 
1/2565 คณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ทุกระดับ จำนวน 100 คน 

1. วิกฤตการณ์ โควิด-19 
ทำให้ไม่สามารถจัดกจิกรรม

ตามปกติได้ทำให้การจัด
กิจกรรมไม่น่าสนใจและเกิด
การมีส่วนร่วมในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันนอ้ยตลอดจน
การดำเนินการถา่ยทอดไม่ได้

ผลดีเท่าที่ควร 

-ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

และไม่ทนต่อการทุจริต ผู้บริหาร ผู้
ประสานงาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบ 
คณะ หน่วยงาน ระดับระดับสำนกั กอง ศูนย์ 
บัณฑิต จำนวน 274 คน 

และผู้ประกอบการ
ภายในจังหวัด
มหาสารคาม/พื้นที่
บริการ ที่สนใจ 

ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
ทุกสาขา ทุกชั้นป ีจำนวน 100 คน 
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ประชาชนทัว่ไป 
ผู้ประกอบการภายในจังหวัดมหาสารคาม/
พื้นที่บริการ ที่สนใจ จำนวน 25 คน เปน็การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการ
ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ 
ของบุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ตามหลักธรรมาภบิาล เป็นการ
ประชาสัมพันธอ์งค์กรและก่อให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธข์้อมูลอย่างมีประสิทธภิาพ  และ
เพือ่ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สูงขึ้น 
4. กิจกรรม ITA สัญจร เพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านการป้องกันการทุจริตและไมท่นต่อ
การทุจริต ผู้บริหาร ผู้ประสานงาน 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบ คณะ หนว่ยงาน 
ระดับระดับสำนัก กอง ศูนย ์บัณฑิต จำนวน 
274 คน 

แผนการดำเนินการในอนาคต :  
1)  โครงการ วัยรุ่น วัยใส โตไปไม่โกง โปร่งใสด้วยระบบธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2/2566 
2)  กจิกรรม ITA สัญจร 
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลาปรับปรุงหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566 

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏยะลา จานวน 
8,000 คน 

ปีงบประมาณ 
2565 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลาอยู่ระหวา่งการดา
เนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยดา
เนินการสอดแทรกเนื้อหาของหลักสูตรวยัใส ใจ
สะอาด เข้าไปในรายวิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่ง
มีกาหนดการเปิดสอนในปีการศึกษา 2566 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
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62. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนที่มกีารสอดแทรก
เนื้อหาด้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในรายวิชา 
“สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย” ทั้งเนื้อหาการ
บรรยาย กิจกรรมในชั้นเรียน การทำ
แบบทดสอบ รวมถึงข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้าใจถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึน้ใน
สังคมไทย 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ทุกสาขาวิชา ทุกชั้น
ปี ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 
“สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้เรียน/นักศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจทั้ง
รูปแบบ ลักษณะ ผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชันที่มีต่อสังคม 
2. ผู้เรียน/นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ทัง้ใน
ส่วนบุคคลและการวิเคราะห์ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เพื่อค้นหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี
เหตุผล 

ในช่วงที่ผา่นมา เกิดปัญหา
การแพร่ระบาดของเช้ือโค
วิด 19 ส่งผลให้
สถาบันการศึกษาไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนได้ ส่งผลให้กิจกรรม
กลุ่มที่ให้ผู้เรียนร่วมกันระดม
ความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ 
เกี่ยวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน 
ไม่สามารถกระทำได้ เป็นแต่
เพียงการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ที่ให้องค์ความรู้
ในเรื่องดังกล่าว และฝึกการ
วิเคราะห์ในแต่ละบุคคล
เท่านั้น ส่งผลให้
กระบวนการกลุ่มหายไป 

1. ควรดำเนินการใน
ลักษณะดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง และครอบคุลมกลุ่ม
ผู้เรียน/นักศึกษาให้มากที่สุด 
2. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมกลุ่ม
ในการวิเคราะห์ประเด็นใน
มิติต่าง ๆ ของปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันให้มากขึ้น 
เนื่องจากปัญหาการทจุริต
คอร์รัปชัน เป็นปัญหาสังคม
ที่เกี่ยวขอ้งกับสมาชิกใน
สังคม 

แผนการดำเนินการในอนาคต : 1. สำนกัวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา ได้วางแผนการดำเนินงานในอนาคตที่จะเพิ่มกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้มากขึ้น เพือ่ให้ผู้เรียน/นักศึกษา ได้มีโอกาสในการคิด วิเคราะห์ ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันให้ครอบคลุมมิติต่างๆ อยา่งรอบด้าน เนื่องดว้ยปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อ
สมาชิกในสังคม และที่สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวให้มากขึ้น  
2. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัธนบุรี ยังคงรูปแบบการดำเนินการขบัเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ดว้ยการสอดแทรกประเด็นดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของสำนกัวิชาศึกษาทัว่ไป ด้วยมองว่า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องและเกีย่วโยงกับบริบทอื่นๆ ทั้ง สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวจะชว่ยให้ผู้เรียน/นักศึกษา สามารถเข้าใจความเชื่อมโยงดังกล่าวได้
ชัดเจนมากขึ้น 
63. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา 
0001301 “ความเป็นพลเมืองดีกับการ
ป้องกันการทุจริต (Good Citizenship and 
Corruption Prevention)” ให้นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้เรียน
ทุกคน 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2564 
เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 
2564 เป็นต้น
ไป 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 ที่เข้าศึกษาในปกีารศึกษา 
2564 ได้เรียนในรายวิชา “ความเป็นพลเมือง
ดีกับการปอ้งกันการทุจริต (Good 
Citizenship and Corruption Prevention)” 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงให้ความสาคัญและการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงการ
ป้องกันการทุจริตพร้อมแนวทางป้องกัน 
ปลูกฝังการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจา
วันแบบพอเพียงโดยการปฏิบัติจริง ซ่ึงผู้สอนจะ
ได้รับการฝึกอบรมวธิีการสอนในรายวิชา
การศึกษาทัว่ไปตามทฤษฎีการสอน Active 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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Learning เพื่อใช้ในการออกแบบการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนรว่มและปฏิบัติจริงให้เหน็ภาพ
มากที่สุด 

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลเมืองไทยใน
สังคมพลวัต โดยมีเน้ือหารายวิชา 5 บท 
ประกอบไปด้วย 
- ส่วนแรก บทที ่1-3 เป็นการเรียนรู้เกีย่วกบั
ชีวิต ปรัชญา ศาสนา อันเป็นส่วนของการ
พัฒนาตนเองจากภายในออกสูก่ารเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันในสังคม  
- ส่วนหลัง บทที่ 4-6 เป็นการเรียนรู้ถึงความ
เป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมืองที่ดตี่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย ์นำเอาหลักสูตรอุดมศึกษา (วยั
ใส ใจสะอาด “Youngster with Good 
Heart”) ในหัวข้อทุจริตศึกษา มาเพิ่มเติม
เนื้อหาในรายวิชาอันจะเป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมดา้นการป้องกันการทุจริต
ในสังคม มีเน้ือหาดังนี้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การทุจริต,กระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริต
,จริยธรรมนำพลเมืองในสังคม และใจใส วัย
สะอาด (กิจกรรมต้านการทุจริต) และบท
สุดท้ายเรียนรู้จักการสร้างความสุขในสังคม 
ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
ท่ามกลางกระแสพลวัตของสังคม  
ในแต่ละบทจะมีกจิกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และทำความเขา้ใจ พร้อมทั้งบูรณาการ
การเรียนการสอนไปพรอ้มๆ กัน เช่น 
- กิจกรรมราชภฏัจิตอาสา สรา้งจิตอาสาในการ
ร่วมพัฒนาชุมชน เรียนรู้จกัหน้าทีข่องพลเมืองที่
ดีต่อสังคมและประเทศชาติ 
- กิจกรรมศาสนากบัการพัฒนาชีวิตภายใต้
สถานการณ์โควิด เรียนรู้การปรับตวัของศาสนา
ที่ตนนับถอืในสถานการณ์โรคอุบัติใหม ่โควิด-19 

นักศึกษาชั้นปีที ่ 1-
2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต      ที่
เลือกเรียนวิชาเลือก
รายวิชาพลเมืองไทย
ในสังคมพลวัต ของ
กลุ่มมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป        

ตลอดภาคเรียน
ที่ 2 ปี
การศึกษา 
2564 

1. รูปเล่มเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 
(รายวิชาพลเมืองไทยในสังคมพลวัตได้มีการ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ในเทอม 2/2564) 
2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 
2/2564 เป็นต้นไป 
3. ได้ข้อมูลศาสนสถานในจังหวัดภูเก็ตและ
ข้อมูลปรากฏการณ์ของผลกระทบของ
สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ต่อ 
ศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ต และเผยแพรใ่น
รูปแบบระบบสารสนเทศ Google Site 
 

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โค
วิด-19 ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรม
ในรายวิชา 

ควรจัดให้รายวิชานี้เป็นวิชา
บังคับในกลุ่มมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป        
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- กิจกรรมนักขา่วพลเมือง ตา้นทุจริต 
- กิจกรรมทางด้านศาสนพธิีของศาสนาตา่งๆ 
ในสถานการณ์โควิด โดยรูปแบบกิจกรรมเป็น
การเปรียบเทียบการประกอบกิจกรรม
ทางด้านศาสนพิธีของศาสนาก่อนสถานการณ์
โควิดและชว่งสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โควดิ-19  
จัดทำฐานข้อมูลศาสนสถานในจังหวัดภเูก็ตเพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาความรู้ให้แก่ชุมชนมีการ
เผยแพร่ทั้งในรูปแบบรายงานและGoogle Site 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งชุมชน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและองค์กรศาสนา 
 
 

65. วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ  
กรมแพทย์ทหารเรือ 

1. กรมแพทย์ทหารเรือ สอดแทรกเนื้อหา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา) 
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในหัวข้อ
ปราบทุจริตด้วยจิตพอพียง การประยกุต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต และหวัข้อวัยใสใจ สะอาด ปรับฐาน
ความคิดต้านทุจริตส่วนตน และส่วนรวมใน
เนื้อหา ต้นเหตุของการเกิดทุจริต การปลูก
จิตสำนึกให้มีส่วนรว่มแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและสว่นรวม 
 
 

นักเรียนพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
จำนวน 60 นาย 
นักเรียนพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
จำนวน 60 นาย 

ภาคศึกษา 
ฤดูร้อน 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และตระหนกัถึงการ
ใช้หลักจริยธรรมมาใช้ในการป้องกันทุจริต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. กรมแพทย์ทหารเรือ สอดแทรกเนื้อหา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา) 
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในวิชา
กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล ปรับ
ฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตน และส่วนรวม 
เนื้อหา ต้นเหตุของการเกิดทุจริต 
 
 

นักเรียนพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
จำนวน 60 นาย 

ภาคการศึกษา 
ที่ 2 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทของทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
เข้าใจถึงสาเหตุของการทุจริต และวิเคราะห์ถึง
ผลเสียที่เกิดจากการทุจริต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 



 

 

72 

หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

66. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ดำเนินการสอนหัวข้อ
วัยใส ใจสะอาด Youngster With Good 
Heart ในรายวิชาการจัดการธุรกจิศิลปะ 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ในปี 2 และสาขาวิชาดุ
ริยางคศิลป์ไทยในระดับชั้นปีที่ 3 ผ่านเนื้อหาที่
เกี่ยวขอ้งกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประกอบ
อาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยชั้นปีที่ 2 และ
สาขาวิชาดุริยางค
ศิลป์ไทยในระดับชั้น
ปีที่ 3 

1 สัปดาห ์ใน
ภาคเรียนที่ 
1/2565 

นักศึกษามีความรู้ในด้านกฎหมายแรงงาน 
กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อประกอบอาชีพดา้นนาฏดุริยางคศิลป์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. บูรณาการในการสอนรายวิชาความเป็น
พลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 
1/2565 

1. นักศึกษามีความเข้าใจในผลเสียของการ
ทุจริต                            
2. นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

1. ในช่วยสถานการณ์โควิด 
19 ที่ผ่านมา การเรียนการ
สอนซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมต่างๆ ได้                         
2. ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนจัดกิจกรรมเสริม 
เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนงาน
โครงการใช้จ่ายเงินรายได้ 
 

-ไม่มี- 

 3. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาความเป็น
พลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ซ่ึงใน
รายวิชามีเน้ือหาเร่ืองธรรมาภิบาล 
 
 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 
1/2566 

นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตน
และตระหนักในหนา้ที่และความรับผิดชอบการ
เป็นพลเมืองที่ด ี
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 4. จัดโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้าง
ภูมิคุ้มกันการทุจริตให้บัณฑิตใหม่เริ่มวยัทำงาน 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 4 

14 มีนาคม 
2565 (1 วัน) 

นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกบัระเบียบ/
กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการทำงานในอนาคต มี
ความตระหนักในการประพฤตปิฏิบัติตน ไม่คิด
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัตหิน้าที่
ตามความรับผิดชอบ 
 
 

ระยะเวลานอ้ยเกินไป -ไม่มี- 
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66. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(ต่อ) 

 5. จัดกจิกรรมในการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการศึกษาข้อมูลบรรยาย นำเสนอ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหวัข้อ  
  1) ปญัหาการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจบุัน    
  2) ความหมายและประเภทของการทจุริต   
  3) ผลประโยชน์ทับซ้อน   
  4) จิตสำนึกความเป็นไทย 
 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 
1/2566 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทบัซ้อน
อันส่งผลให้นักศึกษามีความตระหนักในพื้นฐาน
ความคิดในการต่อต้านการทุจริตมากขึน้ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 6. อาจารย์ผู้สอนประยกุต์ใช้เนื้อหาเกีย่วกบั
การต้านทุจริตในรายวิชาของตนเอง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 1 - 4 

1 พฤศจิกายน 
2564 - 31 
มีนาคม 2565 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องเกี่ยวกับ
ความหมายและความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสำคัญของความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
19 จึงทำให้การบูรณาการ
ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

-ไม่มี- 

 7. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย
บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 1 - 4 

  7 มิถุนายน 
2565 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องเกี่ยวกับ
ความหมายและความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสำคัญของความซ่ือสัตย์สุจริต 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

8. จัดการสอนเร่ือง (วัยใส ใจสะอาด  
Youngster With Good Heart) โดยบรูณา
การในความเป็นพลเมืองฯ 
 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 2 

1 มิถุนายน - 1 
กรกฎาคม 
2565 

นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

9. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรายวิชา
ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 1 

ในภาคเรียนที่ 
1/2565 

 - นกัศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น                  
- นักศึกษามีความตระหนักในเรื่องของ
คุณธรรม จรยิธรรม ในการดำเนินชีวิต                                             
- สร้างความตระหนกัในการเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
 
 

การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน ์

ควรมีการบูรณาการการ
ป้องกันการทุจริตในทุกๆ 
รายวิชา 
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67. สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

โครงการการเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาค 2  
ปีการศึกษา 2564 

นักศึกษา 
ภาคปกติระดับ
ปริญญาโท 

2 สัปดาห ์
(ระหว่างวันที ่
13 - 23 
ธันวาคม 
2564) 

มีจำนวนนกัศึกษาเข้าเรยีน 131 คน ได้ผล
การศึกษา (ผ่าน) จำนวน 126 คน และไม่ผา่น 
จำนวน 3 คน และผลการศึกษาไม่สมบูรณ ์2 คน  
รายละเอยีดโครงการการเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับ
บัณฑิตศึกษา ปกีารศึกษา 2564 โดยมีหวัข้อที่
สอดคล้องกับหลักสูตรดา้นทุจริตศึกษา ดังนี้ 
(1) บัณฑิตและคุณค่าความเป็นมนุษย ์
 (2) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 (3) การเขียนรายงานทางวิชาการและข้อระวัง
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
 (4) ธรรมาภิบาลกับนโยบายสาธารณะ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

68. สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย 

รายวิชาความเป็นพลเมืองโลกบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตร์
บัณฑิต 

1 ภาค
การศึกษา 

- นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง
และความรับผิดชอบตอ่สังคม และธรรมาภิ
บาลกับความเป็นพลเมือง การพัฒนาเยาวชน
โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างวินัย 
คุณธรรม ที่จำเป็นของการเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่านการสอนแบบบรรยาย การ
ร่วมอภิปรายและทำกจิกรรมกลุ่ม การ
วิเคราะห์สื่อวิดีทัศน ์
- มีจำนวนนักศึกษาเข้าเรียน 209 คน ได้ผล
ผ่าน จำนวน 209 คน  

-ไม่มี- -ไม่มี- 

69. สถาบันการบินพล
เรือน 

1. บรรยายธรรม และฝกึปฏบิัติสมาธิเบือ้งต้น พนักงาน และ 
ลูกจ้างของ สบพ. 

1 วัน 
27 ต.ค. 64 

สบพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการ บรรยาย
ธรรมะ หวัข้อ “นอ้มนำธรรม ปรับฐานความคิด 
พัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพในการทำงาน” เพื่อเป็นการปลูก
จิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความ
ซ่ือตรง โดยการเรียนรู้ และเข้าใจหลกัการทรง
งานของสถาบันพระมหากษัตรยิ์ และนำไปสู่
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซ่ึงจัดขึน้เม่ือ 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้นจำนวน 75 คน ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
ประสงค์ ให้จัดแบบ onsite 
มากกว่า เพราะ ไม่สะดวก
ในการเข้าร่วมกจิกรรม 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

หากจัด ครั้งถัดไป มีความ
ประสงค์ ให้จัดแบบ onsite 
แทน 
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69. สถาบันการบินพล
เรือน (ต่อ) 

2. ดำเนินการบรรยาย และตอบข้อ 
ซักถาม 

พนักงาน และ 
ลูกจ้างของ สบพ. 

1 วัน 
22 เม.ย. 65 

สบพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร 
“เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตใน
องค์กรอย่างยั่งยืน” โดยมกีารบรรยายเพื่อให ้
บุคลากรของ สบพ. มพีื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลกัธรรมาภิบาล กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการทุจริต ผลสัมฤทธิ์ของการใช้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งจากการกระทำความผิด
ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อ
ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกนัและ
ต่อต้านการทุจริต และสร้างฐานคิดในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความ
ละอายตอ่การทุจริต และประพฤติชอบ ซ่ึงจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มีผู้เข้าร่วม 
โครงการทั้งสิ้นจำนวน 61 คน ผ่านระบบ 
Zoom Meeting 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

70. สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา 
อัตลักษณ์ปัญญาภิวัฒน ์
กิจกรรมในรายวิชา 
๑) ปรับใช้เนื้อหาหลกัสูตรอุดมศึกษาวัย ใสใจ
สะอาด "Youngster with Good Heart"  
เร่ืองที่ ๓.๑ จริยธรรมนำพลเมืองในสังคมสู่
บทเรียนหัวข้อจริยธรรมในการทำงาน  
เร่ืองสถานการณ์การขาดจริยธรรมและการ 
ทุจริตในสังคมไทย และต้นตอของการทจุริต 
โดยให้นักศึกษาร่วมกันอภปิราย 
กรณีศึกษาจากหนังสั้นเรื่องสี่แยก 
๒) มอบหมายนกัศึกษาจัดทำโครงงานกลุ่มใน
รายวิชาอัตลักษณ์ปัญญาภวิัฒน์ ภาคเรียน 
1/64 ภายใต้หวัข้อซ่ือสัตย์สุจริตชวีิตออนไลน์ 
(ทำคลิปวีดีโอสะทอ้นสังคมและข้อคิดด้าน

นักศึกษารายวิชา 
1,346 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เดือน - นักศึกษาร่วมนำเสนอข่าวปัญหาสังคมที่
เกี่ยวขอ้งกับการทุจริตและร่วมอภิปรายต้นเหตุ
ของปัญหาและพฤติกรรมของคนในข่าวได้อย่าง
เข้าใจ แต่ยังขาดน้ำหนกัในการอภิปรายต้นตอ
ของการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากหลักสูตรไม่มี
รายวิชาต้านทุจริตศึกษา
โดยตรง และโครงสร้าง
รายวิชามีหลากหลายทักษะ
ความรู้ จึงสามารถนำ
หลักสูตรวัยใสใจสะอาด" 
Youngster with Good 
Heart" มาปรับใช้ใน
บทเรียนที่เกี่ยวขอ้งค่อนข้าง
จำกัดเพียง 1 บท จำนวน 
4.5 ชั่วโมง ในการถ่ายทอด
เนื้อหาหลักการ  

1. ใช้การสอดแทรกใน
กิจกรรมแต่ละบทเรียนมาก
ขึ้นด้วยการตั้งคำถามที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็น เช่น ถ้า
เพื่อนไม่ช่วยงานกลุ่ม 
นักศึกษาจะส่งรายชื่อเพื่อน
คนนั้นให้อาจาย์ตรวจงานให้
หรือไม่ เพราะอะไร และ
นักศึกษาจะทำอย่างไร 
หรือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
กำหนดกตกิาการเรียน การ
ประเมินตนเองด้านความ
ซ่ือสัตย์และการตา้นทุจริตใน
การเรียนและใน
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

70. สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (ต่อ) 

ความซ่ือสัตย์สุจริต) 
กิจกรรมนอกรายวิชา 
1) คัดเลือกผลงานโครงงานนักศึกษาเขา้ร่วม
ประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านยิมแห่งความ
ซ่ือสัตย์สุจริต จัดโดย กรมกจิการเด็กและ
เยาวชน รว่มกับมูลนธิิลมหายใจไร้มลทิน เมื่อ 
1 พ.ย. 2564 
 

คลิปวิดีโอโดย
นักศึกษา 18 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 

- นักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนมุมมองความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในชีวิตออนไลน์ เร่ืองโกงสลิป 
สินค้าไม่ตรงปกการซ้ือ-ขาย ในออนไลน ์และ
ความซ่ือสัตย์ในการเรียน-สอบออนไลน์ พร้อม
นำเสนอบทลงโทษและการยังยั้งและปอ้งกัน
การทุจริตผ่านผลงานวิดีโอคลิป 

ชีวิตประจำวัน 
2. ส่งเสริมและสะท้อน
พฤติกรรมเชิงบวกให้ผู้เรียน
ได้เห็นเป็นต้นแบบกระตุ้น 
ให้คิดและกระทำในส่ิงที่ควร
ทำหรือไม่ควรทำ จนเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
ของผู้เรียน 

2. ปรับใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาอัต
ลักษณ์ปัญญาภวิัฒน ์
กิจกรรมในรายวิชา 
๑) ปรับใช้เนื้อหาหลกัสูตรอุดมศึกษา  
วัยใส ใจสะอาด "Youngster with Good 
Heart" เร่ืองที่ ๓.๑ จริยธรรมนำพลเมืองใน
สังคมสู่บทเรียนหัวข้อจริยธรรมในการทำงาน 
เร่ืองสถานการณ์การขาดจริยธรรมและการ 
ทุจริตในสังคมไทย และต้นตอของการทจุริต 
โดยให้นักศึกษาร่วมกันอภปิรายกรณีศึกษาจาก
หนังสั้นเรื่องสี่แยก 
๒) มอบหมายนกัศึกษาจัดทำโครงงานกลุ่มใน
รายวิชาอัตลักษณ์ปัญญาภวิัฒน์ ภาคเรียน 
2/64 ภายใต้หวัข้อซ่ือสัตย์สุจริตชวีิตออนไลน์ 
(ทำคลิปวีดีโอสะทอ้นสังคมและข้อคิดด้าน
ความซ่ือสัตย์สุจริต) 
กิจกรรมนอกรายวิชา 
1) คัดเลือกผลงานโครงงานนักศึกษาเขา้ร่วม
เสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล จัดโดย 
รัฐสภา เมื่อ 15 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 

นักศึกษารายวิชา 
173  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวน 24 เร่ือง 

  -ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

70. สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (ต่อ) 

3. กิจกรรมส่งเสริมร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก การตระหนกัและรับรู้การต่อตา้นการ
ทุจริต 

นักศึกษาสถาบัน
การจัดการปัญญา
ภิวัฒน์  
ทุกคณะชั้นปี 

1 เดือน 
 

นักศึกษาส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ 
“บ้านเมืองสุจริต” จัดโดย รัฐสภา นายชวน 
หลีกภยั เป็นประธาน วันที่ 21 กรกฎาคม 
2565 นักศึกษาได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล
ชมเชย 2 รางวัล 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต :  
1) ทำ Workshop ในชั้นเรียน โดยมอบหมายนกัศึกษาแต่ละกลุ่มดว้ยกรณีศึกษาที่ต่างกัน เพือ่ให้สร้างประเด็นอภิปรายที่หลากหลายขึ้น 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการตอ่ต้านการทุจริต ให้นักศึกษาตระหนักนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และตัดสินใจในส่ิงที่ควรทำและไม่ควรทำในชีวิตประจำวัน 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอยา่งต่อเนื่อง 
71. สถาบันเทคโนโลยียาน
ยนต์มหาชัย 

นำรายวิชา “วัยใส ใจ สะอาด” บรรจุใน
หลักสูตรทุกหลักสูตรของสถาบัน 
เทคโนโลยียานยนต์มหาชยั 
 
 

นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

พ.ค. 64 เป็น 
ต้นไป 

บรรจุอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวชิา 
บูรณาการ “IS 103 หลักสูตรวัยใส  
ใจสะอาด 3(3-0-6)” 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

72. สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง                             

1. จัดทำแผนการสอนในรายวิชา Charm 
School ว่าดว้ยยเร่ืองของ จิตอาสา 

นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชา Charm 
School 
 

4 สัปดาห ์ ดำเนินการจัดลำดับเนื้อหาการสอนให้มคีวาม
เหมาะสม 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด โควิด 19 ทำให้
ต้องมีการปรับแผนการสอน 

-ไม่มี- 

2. สัปดาห์ที่ 8 จัดการเรียนการสอนราย ใน
หัวข้อ จิตอาสาสะท้อนความเป็นลูกพระจอม 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองของจติอาสา 
จิตสาธารณะ 
- อาจารย์ผู้สอนอธบิายถึงความหมายของ จิต
อาสา จิตสาธารณะ 
- ให้นักศึกษาจับกลุ่มร่วมกันทำคิดออกแบบ
กิจกรรมจิตอาสาที่อยากทำ และสามารถทำได้ 
 
 
 
 

นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชา Charm 
School 

16 มี.ค. 65 - นักศึกษาเข้าใจถึงความหมายของ จิตอาสา 
จิตสาธารณะ อยา่งถูกต้อง 

เนื่องจากระยะเวลาการสอนสั้น และ จติอาสา
ไม่ควรเป็นการบังคับ ดังนั้นกิจกรรมจิตอาสา 
จึงเป็นเพียงแผนที่นักศึกษาต้องการทำ 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด โควิด 19 การ
เรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันอาจมกีารติดขัด
เป็นบางครั้ง 

-ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

72. สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (ต่อ)                             

3. สัปดาห์ที่ 10 นักศึกษาร่างแผนกจิกรรม 
“จิตอาสา พัฒนาสังคม” ที่ได้จากการระดมคิด
เป็นกลุ่มจากสัปดาห์ที่ 8 โดยอาจารย์ผูส้อนจะ
ให้คำแนะนำในแต่ละกิจกรรม 

นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชา Charm 
School 

30 มี.ค. 65  - นักศึกษาเข้าใจถึงความหมายของ จิตอาสา 
จิตสาธารณะ 

- นักศึกษาได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบผา่น
การวางแผนการทำกิจกรรมจิตอาสา 

- จิตอาสาไม่ควรเป็นการบังคับ ดังนั้น
กิจกรรมจิตอาสา จึงเป็นเพียงแผนที่
นักศึกษาต้องการทำ 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด โควิด 19 การ
เรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันอาจมกีารติดขัด
เป็นบางครั้ง 

- ต้องมีการติดตามความ
คืบหน้าของกิจกรรม 
เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายที่
วางไว ้

 

4. สัปดาห์ที่ 12 นำเสนอ “จิตอาสา พัฒนาสังคม”  
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม นำเสนอแผนกิจกรรม  
“จิตอาสา พัฒนาสังคม” โดยจะระบุถึง 
วัตถุประสงค์ วิธกีารดำเนินงาน และผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคม 

นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชา Charm 
School 

27 ม.ย. 65 - นักศึกษาเข้าใจถึงความหมายของ จิตอาสา 
จิตสาธาร 

- นักศึกษาได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบผา่น
การวางแผนการทำกิจกรรมจิตอาสา 

 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด โควิด 19 การ
เรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันอาจมกีารติดขัด
เป็นบางครั้ง 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้อง
เสถียร 

5. นักศึกษาตอ่ยอดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา
สังคม” โดยนำ กจิกรรมจิตอาสาที่ได้วางแผน
มานั้น ลงมือปฏิบัติติชว่ยเหลือสังคม โดยได้รับ
ความร่วมจาก สว่นงานกิจการนักศกึษา 

นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชา Charm 
School 

1 มิ.ย. 65 - 
ปัจจุบัน 

- นักศึกษาได้ต่อยอดกิจกรรมที่วางแผนไว ้
สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมอยา่ง
แท้จริง 

 

กิจกรรมบางกจิกรรม เป็น
กิจกรรมที่ทำต่างจังวัด 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ โควิด 19 จึงไม่
สามารถเดินทางได้ 

การดำเนินกิจกรรมต้อง
ปฏิบัติตามมาตราการณ์การ
ป้องกันการแพร่ระบาด  
โควิด 19 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ในรายวชิา Charm School เป็นวิชาพื้นฐานทีน่ักศึกษาต้องเรียน โดยจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง มีจิตอาสา เพื่อสะท้อนความคุณลักษณะความเป็นลกูพระจอม ดังนั้นในรายวิชาจึงสอดแทรกเนื้อหา
ของจิตอาสา และสร้างคุณลักษณะให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความสำคัญของการเป็นผู้มีจิตอาสา พัฒนาสังคมร่วมกับผู้อืน่ ต่อไป                                                                                                                                        
73. สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

การปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
(โดยกำหนดให้มีรายวิชาที่มีเนื้อหาเกีย่วกับการ
ต้านทุจริตศึกษา) 

นักศึกษาปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลย ี
ปทุมวัน 

2 ภาค
การศึกษา 

สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้อนุมัติหลัก 
สูตรปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2565 
แล้ว เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 โดยมีรายวชิาที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
จำนวน 2 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(กลุ่มวิชาทกัษะการใช้ชีวิต-กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์) คือ 
1) วิชา 1211001 พลเมืองในศตวรรษที่ 21 
(โดยมีเน้ือหาการต้านทจุริตสอดแทรกไว้) 
2) วิชา 1211003 วยัใสใจสะอาด 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จะเปิดสอนรายวิชา 1211001 พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ในปกีารศึกษา 2565 ซ่ึงจะมีการสอดแทรกเนื้อหาการต้านทจุริตศึกษา 
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74. วิทยาลัยอินเตอร์เทค 
ลำปาง 

1. บรรจุรายวิชาการต่อต้านการทุจริต  
ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

นักศึกษา 1 ภาคเรียน อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาราย
วิชาการต่อต้านการทุจริต การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในระดับประเทศและ
ระดับสากล และการต่อตา้นการทุจริต ตลอด
ถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเล่ียง
การทุจริต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
- จัดกจิกรรมการปลกูฝังและสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมการต่อตา้นทุจริตโดยรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้ง 

บุคลากรและ 
นักศึกษา 

ตลอดปี 
การศึกษา 

บุคลากร และนกัศึกษาเขา้ร่วมอบรมการมีส่วน
ร่วมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมการตอ่ต้าน 
การทุจริต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. ประชาสัมพันธ์ และ จัดทำป้าย 
จัดทำป้าย ปฏิญญาเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชัน 

บุคลากรและ 
นักศึกษา 

ตลอดปี 
การศึกษา 

นักศึกษาจัดทำบอร์ดป้ายปฏิญญาเขตสุจริต  
ไม่คิดคอร์รัปชัน ในวิทยาลัย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

4. ประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตร 
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด  
“Youngster with Good Heart“) ไปใช้ใน
ระบบ Thai Youth integrity 

บุคลากรและ 
นักศึกษา 

17 มิ.ย  
2565 ถึง  
5 กรกฎาคม  
2565 

นักศึกษา, อาจารย์, ผู้ปกครอง  
ตอบแบบประเมินในระบบฯ 

- ไม่ทราบขั้นตอนการ 
ตอบแบบประเมินในระบบฯ 

เพิ่มระยะเวลาการตอบแบบ 
ประเมิน 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ปลกูฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้กับนกัศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนทุกวิชา สอดแทรกการต่อต้านการทจุริตให้นักศึกษา 
75. วิทยาลัยสันตพล 1. โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นำนักศึกษ 

า เยาวชนต้นกล้าตา้นยา เสพติด (STU Just 
Say No) ฯ 

นักศึกษาและ 
อาจารย์ จำนวน  
46 คน 

จำนวน 8  
ชั่วโมง 

• ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู ้ความเขา้ใจ
บทบาทของการเป็นผู้นำนักศึกษารวมทัง้มี
ความรู้ในบทบาทของนักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
• ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู ้และตระหนักถึง
การต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยา 
เสพติดในสถานศึกษา และใช้สื่อหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็น ช่องทางประชาสัมพันธ์ถงึปัญหา 
และโทษภยัของยาเสพติด  
• ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ในการ
ทำงานร่วมกันเป็นทีม 
• ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ เข้าใจนโยบาย 
ขั้นตอน การจัด กจิกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา 
และสามารถเป็นผู้นำนกัศึกษาในการนำไป
ปฏิบัต ิ

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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75. วิทยาลัยสันตพล (ต่อ) 2. โครงการ Fit to Fly by Laws นักศึกษาและ 
อาจารย์ จำนวน  
25 คน 

จำนวน 3  
ชั่วโมง 

• ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝัง
แนวความคิดในแง่มุมที่ เป็นประโยชน์ตอ่สังคม
ก่อนเข้า สูก่ารทำงานในกระบวนการยุตธิรรม
หรือด้านกฎหมายในอนาคต  
• ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทกัษะความพร้อม 
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชพี  
• ผู้เข้าร่วมได้รับการสร้างความรู้นอกเหนือ
หลักสูตร และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบ 
อาชีพ 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : สอดแทรก หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) สำหรับโครงการอื่น ๆ 
 
76. วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัดการอบรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หวัข้อต้านทุจริต
ศึกษา 

นักเรียนพยาบาล 
ทหารอากาศ ชั้นปีที ่
1 - 4 จำนวน  
232 คน 

อบรมระยะ 
สั้น จำนวน 4 
ชั่วโมง วันที ่ 
23 ส.ค.2564  
เวลา 13.00- 
17.00 

1. ร้อยละ 100 ของ นักเรียน พยาบาลทหาร
อากาศ ชั้นปีที่ 1 - 4 เข้ารว่มกิจกรรม  
2. คะแนนเฉลี่ยความ ตระหนกัรู้ต่อการทุจริต 
และ การไม่ทนต่อการทุจริต = 4.52 

ห้วงเวลาการจัดอบรม อยู ่
ในห้วงเวลาของการระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดอบรมใน ห้อง
ประชุมได้ จำเป็นต้อง จัด
กิจกรรมในรูปแบบ ออนไลน์
ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom 
ส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้า อบรม มี
น้อย สว่นใหญ่เปน็การ
เรียนรู้แบบทางเดียว 
 

หากสามารถจัดการฝึกอบรม 
ในห้องประชุมได้ ควรจัด
กิจกรรมในลักษณะ
กระบวนการกลุ่ม เพือ่
สามารถสังเกตพฤติกรรม 
การตอบคำถาม ประเมิน
ตามสภาพจริง และการให้ 
คำปรึกษาเป็นระยะ 

แผนการดำเนินการในอนาคต : วางแผนจัดการอบรม แก่นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศทุกชั้นปีทุกปีการศึกษา 
 
77. วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เนื่องจากเป็น
หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้
สอดแทรกการต้านทจุริตไว้ในรายวิชา  2  
รายวิชาได้แก ่
 
 

นักเรียนพยาบาล  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา -ไม่มี- -ไม่มี- 
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77. วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก (ต่อ) 

1. วิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   
(ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1) 

100 คน 15 สัปดาห ์
(สป.ละ 3 ชม. 

สอนเนื้อหาเกี่ยวกบัวิเคราะห์ปญัหา และ
วิธีการแก้ปญัหาเสนอแนวทางการแก้ไข สอน
แบบกลุ่ม และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง 
ต่อไปนี้ 
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม บัณฑิตจะทำ
ประโยชน์ต่อต่อสังคมอยา่งไร 
ปัญหาของสิ่งแวดล้อม ปัญหาของธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไป  วิเคราะห์ปัญหาสังคม 
การประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
และในนร.ทำโครงการจิตอาสาเป็นรายกลุ่ม  
โดยให้ทำโครงการแก้ปัญหาเร่ืองเกี่ยวกบั 
COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือเผยแพร่ ซึ่ง นร.ทำได้ดีทุกกลุ่ม 

มีสถานระบาดของ COVID-
19 จึงสอนแบบ online 

-ไม่มี- 

2. วิชาจรยิศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 
(ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2) 

100 คน 15 สัปดาห ์
(สป.ละ 2 ชม.) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาชพี  เรียนเกีย่วกบั 
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล  
สิทธิผู้ป่วย  
สิทธิของพยาบาล   
สิทธิมนุษยชน  
ด้านกฎหมาย   เรียนเกี่ยวกับ 
กฎหมายอาญา  
กฎหมายแพ่ง  
พรบ. ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพพยาบาล 
วิธีการสอน   แบบกลุ่ม  มีกรณีศึกษา 14 เร่ือง 
และนำเสนอแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน  
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 
 

สถานระบาดของ COVID-
19 จึงสอนแบบ online  
 

 

-ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : วิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก ได้ปรับปรุงหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหม่ เป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เป็นหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Curriculum)   การจัดการเรียนการ
สอนเน้น Active Learning  ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดประสบการณ์ในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้จัดรายวิชาที่เกีย่วกับการต้านทจุริต 4 รายวิชา ดังนี ้
1. รายวิชาพลเมืองสุจริต จำนวน 2 หน่วยกิต สำหรับ นร. ชั้นปีที่ 1 เนื้อหาตามที่ ปปช. เสนอมา เชิญ อาจารย์พิเศษจากสำนกังานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ มาเป็นผู้สอนด้วย   
2. รายวิชาพลเมืองดิจิทัล จำนวน 2 หน่วยกิต สำหรับ นร. ชั้นปีที่ 1 เนื้อหาเน้นการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่อที่ถูกต้องเหมาะสม  กฎหมายดิจิทัล การสืบค้นขอ้มูล การเลือกใช้ขอ้มูล   
3. รายวิชาชีวิตผาสุก  เน้นเนื้อหาการใช้ชีวิตอยา่งไรให้อยู่เน็นเป็นสุข  เศรษฐกิจพอเพียง ทำประโยชน์ให้สังคม จิตอาสา 
4. วิชาจรยิศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล  เน้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชพีและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชพี สิทธิผู้ปว่ย สิทธิมนุษยชน 



 

 

82 

หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

78. วิทยาลัยนครราชสีมา การดำเนินการในปกีารศึกษา 2564 
1. จัดทำเป็นหนว่ยการเรียนรู้ใน รหัสวชิา 
0002221 ชือ่วิชา สังคม เศรษฐกิจ  
และการเมือง จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
หัวข้อบรรยาย : การปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมขัดเกลา เพื่อ
ต้านทุจริต ประยกุต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นเครื่องมือ ต้านทุจริต เสริมพลัง
ทางบวกต่อการมีส่วนรว่มของนักศึกษาต่อ
สังคมที่นักศึกษาเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียน 1 
ปีการศึกษา 
2564 

1. นักศึกษาสามารถบอกถึงความหมายของ
การทุจริตในทุกรูปแบบทั้งแบบ ขาว เทาและ
ดำ วา่สิ่งไหนไม่ควรดำเนินการแม้เป็นการ
ทุจริตเพียงเล็กน้อยที่อาจไม่มีผลต่อสังคม  
แต่ตระหนักได้ว่าอาจนำไปสู่การทุจริตทีจ่ะ
ก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต เช่น การรับ
กระเช้าตอบแทนในบริบทตา่งๆ เป็นต้น 
2. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมได้ 
ตระหนักถึงโทษแห่งการทุจริตที่จะมีผลผูกพัน 
เกี่ยวเนื่องเป็นวงจรทั้งสังคม เศรษฐกิจและภาคการเมือง 
3. สามารถประยุกต์ใช้แนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน เพื่อไม่
ก่อให้เกิดความคิดทางลัดในการหาสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือความอยากที่เกินความจำเป็น ซ่ึงหากไม่มี
การนำไปประยุกต์ใช้อาจจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การ
ทุจริตในรูปแบบอื่นได้ ในอนาคต 

เป็นการจัดการเรียนการ 
สอนแบบออนไลน ์
รูปแบบการทจุริตใน 
ปัจจุบันที่อาจมีความ 
สลับซับซ้อนมากขึ้น การ 
บรรยายจึงอาจจะยังไม่ 
ครอบคลุม 

ป.ป.ช. ควรจัดอบรมสัมมนา
เชิงรุก ให้แก่อาจารย ์หรือ 
ผู้สอนที่เกี่ยวขอ้งของ
สถาบันการศึกษาที่เป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ 
แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและสร้างประสบการณ์ 
การรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันต่อการ
ทุจริตในทุกรูปแบบใน 
ปัจจุบันที่อาจมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น 

2. จัดทำเป็นหนว่ยการเรียนรู้ในรหัสวิชา 
0002110 ชื่อวิชามนุษย์กบัสังคม 
จำนวนหนว่ยกิต 3(3-0-6) หวัข้อบรรยาย : 
ปรับฐานความคิดเรื่องการต่อต้านการทจุริต 
การปราบทุจริตดว้ยจิตพอเพียง และ 
กรณีศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียน 1 
และ 
ภาคเรียน 2 
ปีการศึกษา 
2564 

นักศึกษาสามารถอภิปรายรว่มกันเพื่อหาแนว
ทางการแก้ปญัหาจาก “กรณีศึกษา” 
เร่ือง การทุจริตการเลือกตั้ง (ประเด็นการซ้ือ
เสียง) 

- เป็นการสอนออนไลน ์
- รูปแบบการทุจริตใน 
ปัจจุบันที่อาจมีความ 
สลับซับซ้อนมากขึ้น การ 
บรรยายจึงอาจจะยังไม่ 
ครอบคลุม 
- มีข้อจำกัดในชุมชน 

-ไม่มี- 

3. จัดทำเป็นหนว่ยการเรียนรู้ในรหัสวิชา 
0002112 ชื่อวิชา พลเมืองศึกษา  
จำนวนหนว่ยกิต 3(3-0-6) หวัข้อบรรยาย : 
ปรับฐานความคิดเรื่องการต่อต้านการทจุริต 

นักศึกษาที ่
ลงทะเบียนเรียน 

1.ภาคเรียน 1 
ปีการศึกษา  
2564 
2. ภาคสมทบ ฺ
BC1 /2564 
3. ภาคสมทบ  
BC2 /2564 

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีการใช้ส่ือ
การสอน เช่น คลิปวีดีโอเร่ือง บ้านเมือง 
สุจริต,ใบความรู้,ตัวอย่างสถานการณ์และการ
ปฏิบัติจริงผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม 
จุดมุ่งหมายของรายวิชาที่กำหนดไว้ 

เนื่องจากสถานการณ์  
โควิด 19 การจัดการ 
เรียนการสอนเป็นระบบ 
ออนไลน์ จึงมีข้อจำกัดใน 
ด้านกิจกรรมที่ต้องทำ 
เป็นกลุ่ม หรือกจิกรรมที่ต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ระหวา่ง 
อาจารย์กับนกัศึกษาและ 
นักศึกษากบันักศึกษา 
 

-ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

78. วิทยาลัยนครราชสีมา 
(ต่อ) 

4. จัดเป็น 1 รายวิชา ในรหัสวิชา 0001216  
ชื่อวิชา วยัใสใจสะอาด จำนวนหนว่ยกิต  
3(3-0-6) หัวข้อการบรรยาย: จัดการ 
เรียนการสอนตามหลกัสูตรของ ป.ป.ช. 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียน 1 
และ 
ภาคเรียน 2 
ปีการศึกษา 
2564 

นักศึกษามีความเข้าใจในคำวา่ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น และตระหนัก 
ถึงการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก
ขึ้น 

เนื่องจากเป็นการสอน 
ออนไลน์ จึงไม่สามารถ 
ดำเนินกิจกรรมในหน่วย 
เรียนรู้ที่ 2 ได้ จึงปรับ 
แนวทางการเรียนการ 
สอนโดยมอบหมายให ้
นักศึกษาทำการสำรวจ 
คนในชุมชนของ 
นักศึกษาจำนวนหนึ่ง 
แทนการลงชุมชน โดยใช ้
แบบสอบถามความ 
คิดเห็นต่อการทุจริตและ 
นำผลที่ได้มาอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน 

-ไม่มี- 

การดำเนินการในปกีารศึกษา 2565 
1. จัดทำเป็นหนว่ยการเรียนรู้ ในรายวิชาดังนี้ 
- สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
- มนุษยก์ับสังคม 
- พลเมืองศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที ่
1/2565 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

2. จัดเป็น 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต นักศึกษาชั้นปีที ่1 
ที่ลงทะเบียนเรียน 
 

ภาคเรียนที ่
1/2565 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3. จัดทำเป็นวิชาเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต นักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียน 
 

ภาคเรียนที ่
1/2565 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. โครงการ “บ้านเมืองสุจริต” 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
การต้านทุจริต 
กิจกรรมที่ 2 การรณรงค์ “บ้านเมืองสุจริต 
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์” 

นักศึกษาทุกชั้นป ี ภาคเรียนที ่
1/2565 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ในปีการศึกษา 2565 วิชาวยัใสใจสะอาด การจัดการเรียนการสอนจะสร้างความตระหนักถึงการคำนึงถึงผลประโยชน์สว่นรวมมากกว่าส่วนตนให้มากขึ้น ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาการเรียนการสอน  
โดยนำนักศึกษาลงชุมชนเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับปัญหาการทุจรติในชุมชน นำนักศึกษาศึกษาเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

79. วิทยาลัยแสงธรรม สอดแทรกเนื้อหาวัยใส ใจสะอาด ด้านปอ้งกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดแทรก 
เข้าไปในรายวิชาจริยศาสตร์ 
 

นักศึกษา 1/2565 ได้สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนและ
อยู่ในระหวา่งการจัดการเรียนการสอน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

80. วิทยาลัยการชลประทาน  
กรมชลประทาน  
สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ใส่เนื้อหาไว้ในรายวิชา 02999144 ทกัษะ
ชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ภาคต้น ปี
การศึกษา 2565 

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 30 
กันยายน และ 7 
ตุลาคม พ.ศ. 
2565 

ยังไม่ได้ดำเนินการสอนแต่เพิ่มไว้ในแผนการ
สอนของรายวิชาตามเอกสารที่แนบ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

81. วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสอดรับกับทิศทางการ
บริหารงานของโลกตามหลักธรรมาภิบาล และ
การเปนนักบริหารภาครัฐในอุดมคติ ซึ่ง 
มีธรรมาภิบาล (Good Governance) 
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล นวัตกรรม การนําฐานข้อมูล 
(Database) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
และระบบสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจ 
(Decision Support Systems) 

นักศึกษา และ 
คณาจารย 

ปการศึกษา  
2564 

เพิ่ม ปรับปรุงรายละเอยีดและเนื้อหารายวิชาที่
ทันสมัยเทาทัน สอดแทรกหลักธรรมาภบิาล
และเนื้อหาเกีย่วกับหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
ได้แก่ รายวิชา 
1. 520-104 จริยธรรมและธรรมาภิบาล
สำหรับนักบริหารและการต่อต้านการทจุริต
คอรรับชัน 
2. 521-201 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
3. 521-303 ดิจิทัลเพื่อการบริหารรัฐกิจ 
ฯลฯ 

-ไม่มี- ควรเพิ่มการนําเนื้อหา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ
หลักสูตรอุดมศึกษา  
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster  
with Good Heart”)  
ไปปรับใชในรายวิชา 
การเรียนการสอนมาก 
ยิ่งขึ้น 

2. จัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย
ผสมผสานเชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับหลัก 
ธรรมาภิบาลและเนื้อหาหลักสูตรต้าน 
ทุจริตศึกษา 

นักศึกษา และ 
คณาจารย 

ปการศึกษา  
2564 

จัดการเรียนการสอนแบบการบรรยาย และ
อภิปรายเปนหลัก การวิเคราะห สังเคราะห
และประยกุตใชกับกรณีศึกษา การจัดเสวนา/
โตวาทีในประเด็นสําคัญ ๆ ของกระแส 
สังคมปจจุบัน การมอบหมายรายงานเด่ียว 
หรือกลมุ และนําเสนอผลงาน การเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยเนนผูเรียนเปน 
ศูนยกลางรวมกับรูปแบบการเรียนรู โดยใชคํา
ถามเปนฐาน (Question Based Learning - 
QBL) การสอดแทรกคําศัพททางเทคนิค  
(Technical Term) การบูรณาการรวมกับ

-ไม่มี- ควรเพิ่มการนํากรณีศึกษา 
และ current/hot issues 
เกี่ยวกบัการทจุริตและ 
การตอตานทุจริตมาใชศึกษา
และวิเคราะห มากยิ่งขึ้น 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และการ
แนะนำแหล่งข้อมูลแหลงตางๆ เกี่ยวกบัหลัก
ธรรมาภิบาลและเนื้อหาหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา 

81. วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม (ต่อ) 

สำนักศึกษาทัว่ไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
เพื่อพัฒนาและสรางนักศึกษาใหเปนผทูี่
ตระหนัก และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนํา
หลักจริยศาสตรมาใชในการวิเคราะห 
และแกปญหาทางจริยธรรมในชีวิตประจําวัน 
การแกปญหาการทุจริต และผลประโยชน 
ขัดแยง จริยธรรมในวิชาชพีตาง ๆ การมี
คุณธรรม ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และความรับผิดชอบตอสังคม 

นักศึกษา ปการศึกษา  
2564-2565 

เพิ่ม ปรับปรุงรายละเอยีดและเนื้อหารายวิชาที่
ทันสมัยเทาทัน สอดแทรกหลักธรรมาภบิาล
และเนื้อหาเกีย่วกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
ไดแก รายวิชา 901-104 จรยิศาสตรใน 
ชีวิตประจําวัน 

-ไม่มี- ควรเพิ่มการนําเนื้อหา
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
และหลักสูตรอุดมศึกษา  
(วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster  
with Good Heart”)  
ไปปรับใชในรายวิชาการ
เรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ 
มากยิ่งขึ้น 

แผนการดำเนินการในอนาคต :  
1. เพิ่มการนําเนื้อหาหลกัสูตรตานทุจรติศึกษา และหลักสูตรอุดมศึกษา (วยัใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ไปปรับใชในรายวิชาการเรียนการสอน และการนํากรณีศึกษาและ current/hot issues เกี่ยวกับการทุจริต 
และการตอตานทุจริตมาใชศึกษาและวิเคราะหมากยิ่งขึ้น 
2. จัดโครงการศึกษาดูงานพพิิธภัณฑตานโกง สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรคูวามเขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พัฒนาประสบการณจากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรูนอกหองเรียนและการเรียนรูจากสถานการณจริง (เคยเขียนและ
ยกเลิกการจัดโครงการนี้ไปในปการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณโควิด 19) 
3. ปรับเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษาไดคิด วิเคราะหในกรณีศึกษาตาง ๆ ที่เปนสถานการณที่เกี่ยวของกับการทุจริต ซ่ึงเปนสถานการณที่เกิดจริงในยุคปจจุบัน 
4. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดศึกษา คนควา ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการทุจริต และ/หรือธรรมาภิบาล และใหนักศึกษาไดวิเคราะห แกปญหาโดยความเห็นของตนเอง 
82. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก 

สอดแทรกหัวข้อ เร่ือง การทุจริตคอร์รัปชนั่ 
ตามหลักสูตร “วยัใส ใจสะอาด” 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
ที่ศึกษาวิชาการเมือง 
การปกครองไทย
และนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษา 
วิชาคุณค่าของ
บัณฑิต 
 

ภาคเรียนที ่
 2/2564 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม
เสริม เร่ือง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันใน
ระดับปานกลาง 

เนื่องจากเป็นช่วงของการ
เรียน Online การจัด
กิจกรรมจึงจำกัดเป็นแบบ 
Online 

หากอยู่ในสถานการณ์ปกติ 
ผลที่ได้อาจดีกว่านี ้

แผนการดำเนินการในอนาคต : การดำเนินการยังสอดแทรกปญัหาและความสำคัญของการกำจัดทุจริตและคอร์รัปชันออกจากสังคมไทยต่อไป โดยเพิ่มเติมในรายวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งอาจจัดกิจกรรมในส่วนของการพัฒนานกัศึกษาได้
เมื่อสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนเป็นปกติ 
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83. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สำนักวิชาศึกษาทัว่ไป 
1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
901034 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และกฎหมาย (Dimensions of Society, 
Economics, Politics and Law) 

นักศึกษาคณะ 
จิตวิทยา ชั้นป ี
ที่ 1 

ช่วงวันที่ 23 
พ.ค.65 
ถึงวันที่ 11 ก.ค. 
65 

มอบหมายให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม หวัขอ้ ความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย :  
บ้านเมืองสุจริต” โดยจัดทำสื่อได้แก ่คลิปวิดีโอ 
เผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น You tube และ 
Face book จำนวน 6 เร่ือง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เร่ืองต่างๆ ต่อไปนี้ 
1. ทุจริตจำนำข้าว 
2. แป้ะเจีย้ะ 
3. การเลือกตั้งสุจริต 
4. การโกงกิน 
5. การโกงข้อสอบ 
6. อาชีพสุจริต 
 
 

ระยะเวลาค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากจัดการเรียน 
การสอนภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2564 

ขอให้มีการ 
พิจารณาสนับสนุน 
งบประมาณสำหรับ 
จัดโครงการหรือ 
การดำเนินการวิจัยดว้ย 

 2. มีผลงานวิจัยตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เรื่อง 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความ
ไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริต 
ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส ์

นักศึกษา 
วิทยาลยัเซนต์ 
หลุยส ์

งบประมาณ 
สนับสนุนจาก 
วิทยาลยัเซนต์
หลุยส์  
ปีการศึกษา 
2561 
 
 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
วิทยาลยัแสงธรรม, ปีที่ 13  
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  
2021/2564 , หน้า 228-246 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 คณะกายภาพบำบัด 
1. การหล่อหลอมพฤตกิรรมการ 
เฝ้าระวังและกล้าทว้งติงและไม่ยอมต่อการ
ทุจริตในเรื่องต่างๆ 

นักศึกษา 
กายภาพบำบัด 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคต้น/2564 
ภาคปลาย/
2564 
ภาคฤดูร้อน/
2564 

- นักศึกษาสื่อสารใหอ้าจารย์ทราบถึงเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างในการสอบ การส่ง
งาน ทำให้มีการท้วงติงแบบภาพรวมให้
นักศึกษาเพื่อเป็นการปรามในเบื้องต้น ทำให้ไม่
เกิดเหตุการณ์ 
- นักศึกษามีการเตือนกันแบบเพือ่นเตือนเพื่อน 
เกี่ยวกบัการกระทำที่อาจจะส่อไปทางทจุริต 
ทำให้เกิดเรียนรู้กันและกัน 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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 2. จัดให้มีการเรียนการสอนที่เกีย่วขอ้งกับการ
ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพยีง โดยบูรณาการกับ
รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน สำหรับนกั
กายภาพบำบัด บรรยายภาคทฤษฎโีดย 
อาจารย์พิเศษพร้อมยกตัวอย่าง 
การนำหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไประยกุตใ์ช้เพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

นักศึกษา 
กายภาพบำบัด 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคต้น/2564 นักศึกษาได้เรียนเน้ือหาจากการบรรยายโดย 
อาจารย์พิเศษเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ชั่วโมง โดย
ในขณะบรรยายมกีารสอดแทรกเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างที่เกีย่วขอ้งกับการปราบทุจรติด้วย
จิตพอเพียง 

เนือ่งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-
19 ในพื้นที่
กรงุเทพมหานคร ส่งผลให้ไม่ 
สามารถเดินทางไปศึกษาดู
งานในพื้นที่ชุมชนสุพรรณบุรี 
เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

-ไม่มี- 

 3. จัดให้มีความต่อเนื่องในการยกระดับดัชนี
สร้างพลเมืองดี ในสังคม โดยให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์
โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
วิทยาลยัเซนต์หลุยส์ ในรายวิชา ระเบียบวิธี
วิจัยทางกายภาพบำบัด 

นักศึกษา 
กายภาพบำบัด 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคปลาย/
2564 

นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที ่3 ทุกคนเขา้ร่วม
อบรมจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย ์วตัถุประสงค์เพื่อ
เป็นหลักและแนวทางประพฤติปฏบิัติ และเป็นการ
ปลูกฝัง ให้นกัศึกษามีจิตสำนกึ มหีลักควบคุมความ
ประพฤติปฏบิัติที่เหมาะสม ซ่ึงก่อ ให้เกิดประโยชน์
สุขของตนเอง และสังคม โดยยึดหลกั ของความ
เคารพในบุคคล หลกัคุณประโยชน์ไม่กอ่อันตราย 
และหลกัความยุติธรรมแล้วนำความรูจ้ากการอบรม
จริยธรรมการวจิัยในมนุษยม์าจดัทำแบบเสนอ
พิจารณาการขอจรยิธรรมงานวจิัยในมนุษยก์่อนที่
จะเริ่มทำงานวจิัย 

นักศึกษามีประสบการณ์ 
ด้านการเขียนขอจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย์น้อย จึงมี
ประเด็นที่ต้อง ได้รับ
คำแนะนำ และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขใน
รายละเอียดจาก 
คณะกรรมการจริยธรรมวจิัย
ร่วมกับคณาจารย์ภายใน
คณะกายภาพบำบัด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ที ่ปรึกษา
งานวิจัยในแต่ละกลุ่มให้
คำปรึกษาและคำอธบิาย 
สอดแทรกจริยธรรมานวิจยั
ให้ นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น 

 คณะจิตวิทยา 
คณะจิตวิทยามกีารนำเนื้อหาสอดแทรก เพิ่มเติมใน 
รายวิชา 202301 จรยิศาสตร์จรรยาบรรณ 
และกฎหมายสำหรับวิชาชีพจิตวิทยา  
รายวิชา 202433 การพัฒนาองค์การและ
จริยธรรมทางธุรกจิรายวิชา 202327 แรงงาน
สัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน ตลอดจน
การสอดแทรกในกจิกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาของคณะวิชา และ
ของวิทยาลยัเซนต์หลุยส์ ในด้านความซ่ือตรง 
ความมจีรรยาวชิาชพี ตลอดปกีารศึกษา 2564 

นักศึกษาของ 
คณะจิตวิทยา 

ตลอดปี  
การศึกษา 
2564 

คะแนนเกิน 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5  
คะแนน บรรลุตามเป้าหมาย 

ลักษณะการสอนแบบบูรณา
การและสอดแทรก 
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการ
ต่อต้านทุจริตเข้าไป 
เพิ่มเติมตามธรรมชาติ 
ของแต่ละรายวิชา ทำให ้
ความเข้มข้นในด้านการ 
เน้นในเรื่องการต้านทุจริต 
ก็จะแตกต่างกันไป 

ทางคณะจิตวิทยาจึงได้ 
เล็งเห็นว่าควรมีการบูรณา
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่
เร่ืองของการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันเพิ่มเติมเพื่อ 
เพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหา
สาระทั้งภายในและภายนอก
หลักสูตร 

แผนการดำเนินการในอนาคต : เนื่องจากปีการศึกษา 2565 รายวิชานี้ไม่มีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว แต่จะมกีารสอดแทรกในเนื้อหาบางบทของรายวิชา 901031 การพัฒนาตนสู่สังคม และเพื่อเพิ่มขยายเนื้อหาสอดแทรกในกิจกรรมพฒันา
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกหลักสูตร 
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84. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1. กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปต้องจัดการเรียนการสอน วัดและ
ประเมินผลนักศึกษา ดังนี ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีศีลธรรม คุณธรรม มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง มี
ระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตย์และมจีิตสำนึก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องเป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ทุกปีการศึกษา ๑. มีการดำเนินการเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ใน 
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ 
2. มีการรายงานในรายงานผลการดำเนินการ
รายวิชา มคอ.๕ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ดังนี้  
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  
๑) รายวิชา ๑๐๑๓ ๐๐๑ พลวัตสังคมไทย 
พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย  ๓ 
หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้
มีความรู้ ความเขา้ใจลักษณะพื้นฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมไทย การเป็นพลเมือง และ
กระบวนการยุตธิรรม ในการวิเคราะห์
ปรากฎการณ์ในสังคมไทย ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเป็น
พลเมือง และกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนกัและมีค่านยิมที่
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม 
การเป็นพลเมือง และความยุตธิรรมทางสังคม 
๒) รายวิชา ๒๓๐๐ ๑๑๕ การจัดการความ
ขัดแย้งอยา่งสันติในฐานะพลเมือง ๓ หน่วยกิต 
โดยเป็นรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง สันติวิธี
และความเป็นพลเมือง วิเคราะห์สถานการณ์ 
พฤติกรรมที่นำไปสู่สันติภาพ/ความขัดแย้งของ

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ทุกปีการศึกษา ๑. มีการดำเนินการเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ใน 
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ 
2. มีการรายงานในรายงานผลการดำเนินการ
รายวิชา มคอ.๕ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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สังคม ตระหนักในหน้าที่และบทบาทของ
ตนเองในฐานะพลเมืองที่นำแนวทางสันติวิธีมา
จัดการความขัดแย้ง 
รวมถึงวิเคราะห์ ประยุกตแ์นวคิดทฤษฎทีี่เรียน
เพื่อใช้อธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 
๓) รายวิชา ๑๗๐๓ ๑๑๐ ทักษะการเงินใน
ชีวิตประจำวัน ๓ หนว่ยกิต โดยเป็นรายวิชาที่
พัฒนานักศึกษาให้เข้าใจถึง หลักการบริหาร
การเงินและเศรษฐกิจพอเพียงกับสามหลักการ
ของความพอประมาณ  การนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติตัวตอ่สังคมการใช้
เครื่องมือทางการเงินมาใช้ฝึกเพื่อพัฒนาตนเอง
ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพยีงในชีวิตประจำวัน 
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
๑) รายวิชา ๒๑๐๐ ๑๐๑ กฎหมายในชวีิตประจำวัน  
๓ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่พัฒนานกัศึกษา
ให้สามารถอธิบายถึงความหมายของกฎหมาย 
ลักษณะของกฎหมาย หลกักฎหมายพื้นฐาน 
การกระทำละเมิดทางแพ่งกับการกระทำ
ความผิดทางอาญาได้ ตลอดจน อธิบาย
ความผิดอาญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ รวมถึง
อธิบายเร่ืองการระงับข้อพิพาท และบทบาท
ของกฎหมายในสังคมสมัยใหม่ได้ 
๒) รายวิชา ๑๗๐๘ ๒๐๐ เศรษฐกิจพอเพียง ๓ 
หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่พัฒนาเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดทั้ง
หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับปัจเจคบุคคล ชุมชน สังคม
และประเทศได้ รวมถึงการนำความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การทำงาน หรอืนำไปถ่ายทอดต่อในระดับตา่ง ๆ  ได้ 
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85. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย    

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เปิดสอนในรายวชิาการ
คิดเชิงนวัตกรรม โดยอาจารย์ผู้สอนได้ปลุก
จิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี โดยเสริมสร้าง
คุณธรรมความสุจริตและความซ่ือสัตย ์ความ
โปร่งใส การมีวัฒนธรรมและการปลกูฝังหล่อ
หลอมวัฒนธรรมอยู่ในบทเรียนในกลุ่มนกัศึกษา
ทุกชั้นป ี

นักศึกษาชั้นป ี 
1 - 4 

วันที่ 13 
มิถุนายน – วันที ่
๗ตุลาคม 
2565 

นักศึกษาทุกชั้นปีได้ตระหนักถึงการเป็น
พลเมืองไทยในอนาคต ให้มีความเป็นพลเมือง
เต็มขั้นสามารถทำหนา้ที่ความเป็นพลเมอืงที่ดีมี
จิตสำนึกยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริตมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบยีบวินยัและ
เคารพกฎหมาย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจะให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาปลุกจิตสำนึกให้นกัศึกษาทุกชั้นปีได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยในอนาคต ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขัน้สามารถทำหนา้ที่ความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตสำนึกยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวมมีระเบยีบวินยัและเคารพกฎหมาย 
86. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

นำหลักสูตรวยัใส ใจสะอาด เปิดเป็นรายวิชาใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

นักศึกษาทุกชั้นป ี ตลอดปี
การศึกษา 

บรรจุอยู่ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

87. มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

ดำเนินการต่อเนื่องโดยเพิ่มเนื้อหาเป็น 1 
หน่วยในเอกสารการสอนชุดวิชา 10131 
สังคมมนุษย์ซ่ึงเป็นหมวดวิชาพื้นฐาน 

- นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรทีี่
ลงทะเบียนเรียนวิชา
สังคมมนุษย์ 
- นักศึกษาใน
โครงการความ
ร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย 
- นักศึกษาโครงการ
ประกาศนียบัตร, 
สัมฤทธิบัตร 

ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อย 

(21 มิถุนายน 
2565) 

 

เร่ิมใช้ในภาคปลาย ปกีารศึกษา 2565 แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ัวไปและหลกัสูตร
โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย 
และหลักสูตรหมวดศึกษาทัว่ไป (ออนไลน์)  

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : พัฒนาเนื้อหา ตวัอย่างประกอบการทุจริตในรูปแบบใหม่ที่มาพรอ้มกับความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และยกระดับให้เป็นชุดวิชาและระดับหลักสูตร (ตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลยั) 
 
88. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กำหนดเป็นรายวิชาศึกษาทัว่ไป  

หมวดสังคมศาสตร์ 
นักศึกษา 
ทุกชั้นป ี

- 
 

ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
ของสาขาศึกษาทั่วไปเพิ่งเสร็จสิ้น 

จำนวนหนว่ยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปมีอยู่จำกัด 

-ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : 
1. เปิดรายวิชาสำหรับนกัศึกษาเป็นประเภทวิชา Free elective course 
2. บูรณาการกบัเนื้อหารายวิชา Ethics ซ่ึงเป็นวิชาที่มุ่งเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงโดยเฉพาะในด้าน Integrity การบูรณาการจะเป็นในรูปแบบกรณีศึกษา (Case study) สำหรับกจิกรรม Group discussion 
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89. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการดำเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
เข้าสู่ปีที่ 5 โดยนำเนื้อหาในหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาสำหรับระดับอุดมศึกษามาปรับใช้
เป็นส่วนหนึ่งในเน้ือหาของรายวิชาพลเมืองไทย 
และพลเมืองโลก ซ่ึงเป็นรายวิชาหมวดศึกษา 
ทั่วไปในระดับปริญญาตรี ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2564 โดยนกัศึกษาทุกคนต้องเรียนในรายวิชา
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยบรรจเุนื้อหา
ที่เกี่ยวขอ้งกับการต่อต้านการทุจริต ไว้เป็นส่วน
หนึ่งของชุดความรู้ (เนื้อหา หนึ่งในสี่)ชื่อชุด 
ธรรมาภิบาล ภาคปฏิบัตแิละการต่อต้านการ
ทุจริต ประกอบด้วยเนื้อหาอาทิ เนื้อหา
เกี่ยวกบั สาเหตุของการทุจริต การปราบปราม
การทุจริต พลเมืองกับการต่อต้านการทจุริต 
กรณีศึกษาพลเมืองกับการเสริมสร้างแนวทาง 
ป้องกันการทุจริต มกีารกำหนดกจิกรรมการ
เรียนการสอนไว้ใน มคอ.3 รายวิชาพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก นอกจากนี้แต่ละสัปดาห์
อาจารย์ผู้สอนจะมกีารปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมเร่ืองการต่อต้านการทุจริต นำเนื้อหา
ที่เกี่ยวขอ้ง มีกิจกรรมและใช้ส่ือวีดีทัศนข์อง
ป.ป.ช. ประกอบการทำกิจกรรมรวมถึงการ
วิเคราะห์ข่าว/สถานการณ์ปัจจบุันที่เกี่ยวข้อง 
 

นักศึกษาทุกชั้นป ี ทุกภาค
การศึกษา  
ขึ้นอยู่กบัแต ่
ละคณะกำหนด 
แผนการศึกษา
ให้ศึกษาในช่วง 
ชั้นปีใด  
โดยส่วนใหญจ่ะ 
ศึกษารายวิชา 
พลเมืองไทย 
และพลเมือง 
โลกตั้งแต่  
ชั้นปีที่ 1 

จากรายงานผลการดำเนินการของ 
รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (มคอ.5) 
ในภาพรวมนกัศึกษามีความตระหนกัถึงการ 
ต่อต้านการทุจริต โดยแสดงออกในรูปแบบของ
การนำเสนอ วิเคราะห์ รายงานที่เกีย่วขอ้ง 
กับการทุจริต และการแสดงความคิดเหน็
รวมถึงให้ความสำคัญในการสอดสอ่งการ 
ทุจริตภายในกลุ่มเพื่อน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
และพฤติกรรมต่อต้านการ 
ทุจริตเป็นทัศนคติ ค่านิยมที่
ต้องใช้ระยะเวลาในการ 
ดำเนินการ ไม่สามารถทำได้
เพียงแค่ในระหว่างที่มี
การศึกษาในรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา
ควรเสริมสร้างจิตสำนึก 
คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่อง
การต่อต้านการทุจริตให้กับ 
นักศึกษาตลอดระยะเวลา
ของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

90. มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ 
 
เปิดสอนรายวิชา 465-333 ธรรมภิบาลและ
การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ในภาคเรียนที่ 
2/2565 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่3 
และ 4 

1 ภาค
การศึกษา 

บรรจุอยู่ในวิชาเลือกกลุ่มวิชาการเมืองการ
ปกครอง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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90. มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ (ต่อ) 

คณะนิติศาสตร์ 
1. การเปิดสอนรายวิชา 870-481 หลัก
วิชาชีพนกักฎหมาย 
 
2. 870-483 การว่าความและและศาล
จำลอง 
 
3. 870-202 กฎหมายปกครอง 
 
4. 870-404 กฎหมายเกี่ยวกับการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

1. นักศึกษาชั้นป ี
ที่ 4 
2. นักศึกษาชั้นปี 
ที่ 3 – 4 
3. นักศึกษาชั้นป ี
ที่ 4 
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 
3  - 4 

 
 
1 ภาค
การศึกษา 
 
 
 
 
 

1. บรรจุอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน 
2. บรรจุอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเฉพาะ
ทางกฎหมาย 
3. บรรจุอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน 
4. บรรจุอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเฉพาะ
ทางกฎหมาย 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : 
คณะมีแผนในการเปิดสอนรายวิชา ซ่ึงเป็นรายวิชาในหลักสูตรนิติศษสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. 870-422 ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จำนวน 6((5)-2-11) 
2. 870-381 ชุดวิชาทกัษะการวา่ความ การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย จำนวน 5((4)-3-8) 
3. 870-311 ชุดวิชาปกครองและวธิีพจิารณาคดีปกครอง จำนวน 6((5)-2-11) 
คณะสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทางนิติศาสตร์ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการเรียนของนักศึกษา 
 
90. มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ (ต่อ) 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุก
ช่วงวัย คณะศิลปศาสตร ์
 
การนำเสนอข้อมูลสอดแทรกในเนื้อหาใน
รายวิชา 895-001 พลเมืองที่ดี ซึ่งเป็น
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบังคับ 
 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชวีิตที่สันติ 
จำนวน 2 หนว่ยกิต 
 

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ ่

ปีการศึกษา 
2564 (ระหว่าง
เดือนมิถุนายน 
2564-มีนาคม 
2565) 

เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจต่อความเปน็
พลเมืองดีในสังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิด
เกี่ยวกบัการสร้างจิตสำนกึความเป็นพลเมืองที่
ดีในสังคม 

- การเข้าถึงเนื้อหาของ
หลักสูตรมีรายละเอยีด
ค่อนข้างมาก และต้องใช้
เวลาในการทำความเข้าใจใน
เนื้อหาของหลักสูตร  
 
- อาจารย์ผู้สอนต้องทำความ
เข้าใจเพิ่มเติม นอกจาก
เนื้อหาการสอนวิชาหลัก 

 

ควรจัดอบรมเนื้อหาเชิง
ปฏิบัติการในหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาเพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้เข้าใจแบบรอบด้าน 
จึงจะสามารถถา่ยทอด/
สื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

แผนการดำเนินการในอนาคต : 
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรทจุริตศึกษาในระดับรายวิชา จึงมีแผนประชุมเชิงปฏิบัติการการประยกุต์ใช้เนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาร่วมกับเนื้อหารายวิชากอ่นกำหนดแผนรายวิชาของแต่ละ
ภาคการศึกษา 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

90. มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ (ต่อ) 

คณะรัฐศาสตร์ 
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ได้เปิดสอนรายวิชาต้านทจุริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) เป็นรายวิชา 196-
104 บรรจุในสาระเลือกศึกษาทั่วไป กลุ่ม
สาระความเป็นพลเมือง ในโครงสร้างรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตปัตตานี ภาค
การศึกษาที ่1/64 
 

นักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และ
นักศึกษาผู้สนใจ 

ภาคการศึกษาที่ 
1 ของปี
การศึกษา 
2563 – 
2567 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผู้สอนต้องปดิการ
จัดการเรียนการสอน 

เนื่องจากรายวิชาไม่ได้รับ
ความสนใจจากนักศึกษาใน

การลงทะเบียนเรียน 

-ไม่มี- 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ  
1. รายวิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
2. ความเป็นพลเมืองโลก 

นักศึกษาหลกัสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 
 
เป็นรายวิชาศึกษา
ทั่วไปสำหรับ
นักศึกษาทุก
หลักสูตร 
 

1 ภาค
การศึกษา 
 
 
1 ภาค
การศึกษา 

บรรจุอยู่ในรายแกนของหลักสูตร 
 
 
 
บรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยและฝ่ายกิจการ
นักศึกษาติดต่อประสานกับอาจารย์ผู้สอน 
ศึกษาเนื้อหาในรายวิชาวยัใส ใจสะอาด และ
เลือกหัวขอ้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2564   
977-101 จริยธรรมและกฎหมายทาง
คอมพิวเตอร์ (Computer Ethics and Law)  
 
 

นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมดิจิทัล 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 
9 สิงหาคม 
2564 – 26 
พฤศจิกายน 
2564 

มีการปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าว 

ผู้สอนจำเป็นต้องวางแผน
เนื้อหาการสอนในรายวิชา 
ซ่ึงอาจจะเลือกบางหัวขอ้ที่
จำเป็นมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 

ควรให้ฝ่ายกจิการนกัศึกษา
ของวิทยาเขตและ

มหาวิทยาลัยเผยแพร่
หลักสูตร 

ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับชัว่โมงการสอนและอาจจะมกีารเชิญหนว่ยงานภายนอกมาให้ขอ้มูลเพิ่มเติม 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

90. มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ (ต่อ) 

คณะการบริการและการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
 
1. เปิดสอนรายวิชา 802-308 Professional 
Ethics and Laws for the Hospitality and 
Tourism Industry 3(3-0-6)  
 
2. เปิดสอนรายวิชา 801-211 Corporate 
Governance and Social Responsibility of 
Business 3(3-0-6) 

 
 
 
 
นักศึกษารหัส 62 
สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเท่ียว 
 
 
 
นักศึกษารหัส 63 
สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการ
บริการ 

 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
จรรยาบรรณและหลักกฎหมายทีก่ำกับดูแล
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว 
หลักมูลฐานกฎหมายวา่ด้วยสัญญาและละเมิด
จรรยาบรรณการท่องเท่ียวโลก 
 
2. นักศึกษาได้รับความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ความสัมพันธ ์ผลกระทบ และความรับผดิชอบ
ขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการ
ให้ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผ่านกลไกการกำกบัดูแลกิจการใน
มุมกว้าง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว 
ได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริตไว้ในรายวิชาที่เกีย่วขอ้งข้างต้น และยังได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกีย่วกบัองค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทจุริตและเสริมสร้างความ
โปร่งใสแก่บุคลากรภายในองค์กรผ่านทางอีเมล 
 
สิ่งที่อยู่ระหวา่งการดำเนินการ 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 2 หลกัสูตร ในระดับปริญญาตรี ซ่ึงจะนำเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตฯ บรรจุอยู่ในหวัข้อของรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและการดำเนินงานทางด้านธุรกิจ 
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมแกผู่้เรียนต่อไป 
90. มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ (ต่อ) 

วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
 
ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยและฝ่ายกิจการ
นักศึกษาติดต่อประสานกับอาจารย์ผู้สอน 
ศึกษาเนื้อหาในรายวิชาวยัใส ใจสะอาด และ
เลือกหัวขอ้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
ภาคการศึกษา 1/2564 ได้แก ่
- วิชา 977-101 Computer Ethics and 
Laws  
- วิชา 976-394 Legal and Ethical 

นักศึกษาสาขาวิชา
การคอมพิวเตอร ์
 
 
นักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล 
 
 
 
นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมดิจิทัล 
 

ภาคการศึกษาที่ 
1 ระหวา่งวันที่ 
9 สิงหาคม – 
26 พฤศจิกายน 
2564 
 
ภาคการศึกษาที่ 
2 ระหวา่งวันที่ 
4 มกราคม – 
22 เมษายน 
2565 
 

มีการปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าว และมีการให้ขอ้มูลกับนกัศึกษาใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และ
กระบวนการสอบสวนวินยันักศึกษากรณีทุจริต
การวัดผลการศึกษา 

ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 จึง
จำเป็นต้องปรับการเรียนการ
สอนเป็นแบบผสมผสาน คือ 
ออนไลน์และออนไซต์ 

ให้งานพัฒนานักศึกษาของ
คณะและของวิทยาเขต 
สื่อสารให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้ และนับเป็น
ชั่วโมงกิจกรรม 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

Considerations in Information 
Technology  
ภาคการศึกษา 2/2564 ได้แก ่
- วิชา 968-150 Organization and 
Information System Management  
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย จริยธรรม 
คอมพิวเตอร์ และองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาศึกษาทัว่ไปที่เกี่ยวกับชวีิต สังคมและ
วัฒนธรรม 
 
 

นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 

90. มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ (ต่อ) 

วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
1. จัดกิจกรรมวิจัยชั้นเรียนเกี่ยวกับการสำรวจ
การรับทราบ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2564 ได้แก ่
- วิชา 140-398 Computing Ethics and 
Laws 
- 976-394 Legal and Ethical Consider 
in Information Technology  
2. ประเมินผลด้วยการให้นักศึกษาแต่ละคนคิด
วิเคราะห์จากกรณีศึกษาเชื่อมโยงเข้ากบั
เนื้อหาวิชา เพื่อลดการทุจริต คัดลอกคำตอบ
ระหว่างเพื่อน รวมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มให้
ระดมความคิด สร้างความสามัคคีในกลุม่ 
 

นักศึกษาจำนวน 2 
สาขาได้แก ่
- นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสาขา
วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 

ภาคเรียนที่ 
1/2564  
9 สิงหาคม – 
26 พฤศจิกายน 
2564 

- นักศึกษาให้ความร่วมมือในการทำแบบ
สำรวจและกิจกรรมที่กำหนด 
- ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับระดบัการรับทราบขอ้มูล 
ความเข้าใจ และพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษามีความตระหนักในการใช้
อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศอย่างระมัดระวัง 
และได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียง
ผิดกฎหมาย 
- ผลสัมฤทธิก์ารเรียนของนักศึกษาหลังทำ
กิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
- แนวโน้มการทุจริตที่เกิดจากการลอกขอ้สอบ
ลดลง เนื่องจากเป็นการประเมินผลด้วยการคิด
วิเคราะห์ ซ่ึงจะทำให้ได้คำตอบทีอ่ธิบายใน
ข้อสอบไม่ซ้ำเหมือนกัน นักศึกษาได้แสดง
มุมมองการคิดวิเคราะห์ของตนเอง ซึ่งมีเหมือน
และแตกต่างกัน 
 
 

เนื่องจากปีการศึกษา 
2564 เป็นการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ การทำ
กิจกรรมกลุ่มจึงต้องทำผ่าน
สื่อออนไลน์ ทำใหก้าร
ปฏิสัมพันธ์เป็นแบบเสมือน 
การสื่อสารอาจจะทำให้ไม่
เข้าใจชัดเจน สัญญาณ
สือ่สารไม่เสถียร ภาพเสียง
ไม่คมชัด 

- การประเมินวัดผลเกี่ยวกับ
ความจำอนุญาตให้ค้นหา
คำตอบได้ (open book) 
- เน้นประเมินผลด้วยการคิด
วิเคราะห์และการ
ประยุกต์ใช ้
 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนกัในคุณค่าความรู้ที่ได้จากวิชา แทนคุณค่าจากตัวเลขคะแนน โดยให้นกัศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ได้ชีวิตประจำวันตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
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90. มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ (ต่อ) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธาน ีนำเนื้อหาสาระที่เกีย่วข้องกับ
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with 
good heart” ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยการนำไปบูรณาการกับรายวิชาใน
หมวดศึกษาทัว่ไป คือรายวิชา 935-003 
ทักษะชีวิตสำหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษ
ที่ 21 โดยมีเน้ือหาเกีย่วกับแนวความคิดต้าน
ทุจริตส่วนตนและส่วนรวม การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต และหน้าทีพ่ลเมืองและการ
ยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม 
 

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานีทกุ
หลักสูตร 

ตามจำนวนปีที่
ใช้หลักสูตร (5 
ปี) โดยจะ
สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที ่
1/2564 

ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 และ 1/2565 
ไม่ได้บรรจุเนื้อหารายวิชาดังกลา่ว เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนเน้นประเด็น
การปรับตัวภายใต้โรคอุบัติใหม ่

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน

ออนไลน์/การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้สอน 

เนื้อหาบางส่วนได้ถูกนำไป
สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ 
เช่น จริยธรรมผู้บริหาร/ธรร
มาภิบาล และรายวิชาอื่นๆ 

ด้วยแลว้ 

91. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๑. จัดการเรียนรู้ในรายวิชา มศว ๑๕๑ 
การศึกษาทัว่ไปเพื่อพัฒนามนษุย์  
๑.๑ บทที่ ๓ การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ในหัวข้อเร่ือง การพัฒนาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ให้นิสติ
ศึกษาและอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเนื้อหาความรู้
จากหลกัสูตรในหัวข้อ strong: จิตพอเพยีงต้าน
ทุจริต 
๑.๒ การฝึกปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้แบบ 
Project Based Learning: โครงการชีวิตดีงาม
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ให้
นิสิตดำเนินโครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเนื้อหาความรู้
จากหลกัสูตรในหัวข้อ strong: จิตพอเพยีงต้าน
ทุจริต 
 

นิสิตระดับปริญญา
ตร ี

1. ๓ ชั่วโมง 
2. ๖ ชั่วโมง 

1. นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกบัแนวคิดปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคนอย่าง
ยั่งยืน และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต 
2. นิสิตสามารถประยุกต์แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวนั 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างถกูต้อง และมีจิต
พอเพียงต้านทุจริต 

 การใช้สื่อประกอบการสอน 
เช่น คลิปวีดิโอที่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวขอ้งกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะชว่ยให้
นิสิตเข้าใจเนื้อหาของ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ดีขึ้น  
(คลิปวีดิโอเร่ือง “ภูเขา”ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน  
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาผ่าน
กระบวนการ วิจัย สามารถ

รับชมได้จาก Link : 
https://youtu.be/2ugku

CmqFzo 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความละอายต่อการกระทำผิด การทุจริตคอร์รัปชัน  โดยการใช้กิจกรรม Active Learning 
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 ๒. จัดการเรียนรู้ในรายวิชา มศว ๒๖๑ 
พลเมืองวิวัฒน ์
๒.๑ บทที่ ๑ กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมือง ใน
หัวข้อเร่ือง คุณสมบัติของพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ให้นิสิตศึกษาและอภิปรายในชั้น
เรียนเกี่ยวกบัคุณสมบัติของพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยนำเนื้อหาความรู้จาก
หลักสูตรในหัวข้อ พลเมืองกับความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 
๒.๒ โครงงานปฏิบัติการพลเมืองดี ให้นสิิต
ดำเนินโครงงานปฏิบัติการพลเมืองดี โดยนำ
เนื้อหาความรู้จากหลกัสูตรในหัวข้อ พลเมือง
กับความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 

นิสิตระดับปริญญา
ตร ี

1. ๓ ชั่วโมง 
 
2. ๒๑ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

1. นิสิตเข้าใจและสามารถอธบิายคุณสมบัติ
ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม เช่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
สังคม และประเทศชาติ 
2. นิสิตสามารถประยุกต์แนวคิดพลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
ซ่ึงทำให้แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่สังคม
ได้อย่างเหมาะสม มกีารเห็นประโยชน์สว่นรวม
มากกว่าส่วนตน มีความพร้อมที่จะรว่มกัน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 

๒.๑ บทที่ ๑ กระบวนทัศน์
เกี่ยวกบัพลเมือง ในหัวข้อ
เร่ือง คุณสมบัติของพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
ให้นิสิตศึกษาและอภิปราย
ในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดย
นำเนื้อหาความรู้จาก
หลักสูตรในหัวข้อ พลเมือง
กับความรับผิดชอบตอ่สังคม 
๒.๒ โครงงานปฏิบัติการ
พลเมืองดี ให้นิสิตดำเนิน
โครงงานปฏิบัติการพลเมือง
ดี โดยนำเนื้อหาความรู้จาก
หลักสูตรในหัวข้อ พลเมือง
กับความรับผิดชอบตอ่สังคม 

 

-ไม่มี- 

 ๓. จัดการเรียนรู้ในรายวิชา มศว ๓๕๓ การคิด
อย่างมีเหตุผลและจรยิธรรม บทที ่๘ แนว
ทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้นิสิตศึกษา
และอภิปรายในชั้นเรียนเกีย่วกบัความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต โดยนำเนือ้หา
ความรู้จากหลักสูตรในหัวขอ้ ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต 

นิสิตระดับปริญญา
ตร ี

๓ ชั่วโมง นิสิตอธิบายรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันและ
นำเสนอแนวทางการแกป้ัญหาทจุริตคอร์รัปชัน 
มีความละอายที่จะกระทำผิด และไม่ทนหาก
พบว่าในสังคมมีผู้ทำเร่ืองทุจริต และจะแสดง
การต่อต้านอย่างเหมาะสม 

-ไม่มี- การใช้คลิปวีดิโอ เพื่อเป็น
กรณีศึกษาช่วยทำให้นิสิตได้
ฝึกคิดวิเคราะห์ และหา
แนวทางในการแสดงออก
อย่างเหมาะสมเมื่อพบ
สถานการณ์การทุจริต(คลิป
วีดิโอเร่ือง “เงินทอน”ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน  
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาผ่าน
กระบวนการวจิัย สามารถ
รับชมได้จาก Link : 
https://youtu.be/K4cin3
ZOraE 
 
 

https://youtu.be/K4cin3ZOraE
https://youtu.be/K4cin3ZOraE
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92. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ เพิ่มเนื้อหารายวิชา GEN64-131 ความเป
นไทยและพลเมืองโลก ในหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 โดยไดมีการเพิ่มเน้ือ
หาสวน“ธรรมาภิบาล”  
เขาไปดวยเพื่อทาํใหเกิดความชัดเจน 
ยิ่งขึ้น 

นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัย 
ลักษณระดับ 
ปริญญาตรี ทุกชั้นป ี

ภาค 
การศึกษาที ่ 
3/2564 

มีนักศึกษาสนใจเลือกเรียนรายวิชา  
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมอืงโลก 
ในภาคการศึกษาที่ 3/2564 จาํนวน 643 
คน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการตานทุจริตศึกษาใหชัดเจนมากขึ้น 
93. มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา 
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด) โดยเป็น
เนื้อหาในกระบวนวิชาศึกษาทัว่ไป RAM1000 
 ความรู้คู่คุณธรรมและ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกคน 

ตลอดปี
การศึกษา 

นักศึกษาที่ได้ศึกษากระบวนวิชา RAM1000 
และเข้าสอบวัดผลปลายภาค สามารถสอบผ่าน
กระบวนวิชาดังกล่าวเกินร้อยละ 90  

จำนวนนกัศึกษาที่ลง 
ทะเบียนเรียนวิชา 

RAM1000  มจีำนวนมาก 
ทำให้การจัดกิจกรรมหรือ

โครงการไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ซึ่งทำได้เพียง
นำเสนอตัวอยา่งหรือกรณ๊
ศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเกิด

ความเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น 
 

กรณีศึกษาที่นำมาใช้ในการ
เรียนการสอน ควรมกีาร

ปรับปรุงและมีความ
หลากหลายทันสมัย เป็น

ปัจจุบันมากขึ้น 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา RAM1000 เพื่อบรรจุอยู่ในหลักสูตรศึกษาทัว่ไป โดยเพิ่มเติมเน้ือหาที่เหมาะสมจำเป็นให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดให้เป็นวชิา 
RAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้สำนักธรรมาภิบาลและการบรหิารความเส่ียง มแีผนดำเนินการในอนาคตโดยเตรียมร่างจดัทำโครงการอบรมให้สอดคล้องกบเร่ืองดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ 2566 
 
94. มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ดำเนินการสอนในกลุ่มวิชา 
ศึกษาทั่วไป VGE ในรายวิชา สร้างเสริมอัต
ลักษณ์บัณฑิตวไลย 
อลงกรณ์ (VGE117) โดยให ้
นักศึกษาแข่งขันออกแบบอินโฟกราฟิกการ
ต่อต้าน 
การทุจริต/คอร์รัปชัน 
 

นักศึกษาที ่
ลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชา VGE  
117 

1 เทอม
การศึกษา 
(4-5 เดือน) 

นักศึกษามีความรู้และเข้าใจสามารถ 
แยกแยะพฤติกรรมและ  
ความหมายการทุจริตหรือการ 
คอร์รัปชันได้ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

95. มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏสงขลา 

ได้ดำเนินการบรรจุรายวิชาวยัใสใจสะอาดไว้ใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ประเภทวิชาเลือกเรียน 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1-
2 

 ดำเนินการบรรจุรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปแล้ว 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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96. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2566 โดยนำเนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริต 
(วัยใส ใจสะอาด“Youngster with Good 
Heart”) สอดแทรกในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ผู้เรียนวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ตลอดปี
การศึกษา 

รายวิชาศึกษาทัว่ไปที่มีการสอดแทรก เนื้อหา
หลักสูตรต้านทุจริต (วยัใส ใจสะอาด
“Youngster with Good Heart”) มี 3 
รายวิชา คือ  
1. จริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต 
2. พลังพลเมือง 
3. วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 
โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2566 อยู่ระหวา่งการดำเนินการเสนอที่
ประชุม ก.วช. , สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณาอนุมัติ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

97. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

สอดแทรกเนื้อหาที่เกีย่วข้องใน มคอ.3 ของ
รายวิชา GED3003  กฎหมายกับสังคม 

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สุราษฎร์ธาน ี

ปีการศึกษา 
2564 

ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหาที่
เกี่ยวขอ้งรายวิชา  GED3003 กฎหมายกับ
สังคม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

1. ให้มีการสอดแทรกเนื้อหา คุณธรรม จริยธรรมในการปอ้งกันการทุจริตทกุรายวิชาที่เรียน 
2. ควรกำหนดเป็นนโยบายหลกัของมหาวิทยาลัยทัว่ประเทศเน้นให้ปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่รณรงค์หรือสร้างความตระหนัก และควรมีการ ติดตามประเมินผล 
3. ให้นักศึกษาได้มีส่วนรว่มในการแก้ปญัหาการคอร์รัปชันในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ตนอาศัย โดยไม่เกิดอันตรายตอ่ผู้เรียน 
98. มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

1. นำร่องในหลักสูตรหมวด 
วิชาศึกษาทั่วไป  
รายวิชามนุษยก์ับสังคม 
(Human and Society) 

นักศึกษาทุกชั้นป ี
ที่ลงเรียนรายวิชา 
มนุษย์กับสังคม 

ปีการศึกษา  
256๕ เป็น 
ต้นไป 

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยขอ 
ความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอน 
สอดแทรกเนื้อหาดา้นทุจริต 
ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป 

สื่อการเรียนการเรียนการ 
สอน รวมถึงบริบทของ 

ผู้เรียนที่แตกต่างกัน 

-ไม่มี- 

2. นำร่องรายวิชาพื้นฐาน  
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

นักศึกษาทุกชั้นป ี
ที่ลงเรียนรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป (วยัใส ใจ
สะอาด) 

ปีการศึกษา  
2566 เป็น 
ต้นไป 

อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดวา่จะ 
ดำเนินการในปีการศึกษา  
2566 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปกำลัง
ดำเนินปรับปรุง ในปี
การศึกษา 2565 

-ไม่มี- 

1. พัฒนา/ปรับปรุงคำอธบิายรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
๒. มอบหมายผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวขอ้งด้านทุกจริตศึกษาสอดแทรกเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” 
3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแพลตฟอร์มต้านทจุริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform E-Learning Academy) ให้กับอาจารย์ผูส้อนและนักศึกษา  
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99. สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา 

บูรณาการเนื้อหาการต่อต้านการทุจริตใน
รายวิชาอายธรรมและโลกปัจจุบัน 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียนใน
รายวิชาอายธรรม
และโลกปจัจุบัน 

๖ ชั่วโมง จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการขัดกันของ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการทุจรติคอรัป
ชันและอภิปรายร่วมกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ส่งผลให้ไม่สามารถทำ
กิจกรรมกลุ่มดังเช่นทำใน
ที่ตั้งของสถานศึกษา และไม่
สามารถทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ต้านโกงได้ 

หากการแพร่ระบาดยังคงอยู่
ต่อเนื่อง จำเป็นต้องปรับ
รูปแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แผนการดำเนินการในอนาคต : บูรณาการกับฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนมากขึ้น 
 
100. สถาบันอาศรมศิลป์ ได้บูรณาการแนวคิดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบเข้าไปในหลกัสูตรของสถาบัน
ทุกระดับชั้น อันเป็นแอนวทางการจัดการศึกษา 
เน้นด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลเสมอมา 
 

นักศึกษาทุก
ระดับชั้น 

ตลอดภาคการ
เรียนการสอน 

นักศึกษามีความเข้าใจ มปีระพฤติตามความ
คาดหวังของแต่ละวิชา จากผลการนิเทศ
นักศึกษาและจากภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

-ไม่มี- การแก้ความทุจริตควรทำใน
หลายมิติทุกภาคส่วน ทั้ง
วัฒนธรรม การศึกษา และ
วงราชการการเมือง และควร
ทำไปพร้อมๆ กัน 

101. สถาบันวิทยสิริเมธี 1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนา
เชิงวิชาชีพ 

นิสิตของสถาบัน ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 
(ก.พ. - ก.ค. 
65) 

นิสิตได้เรียนรู้การจัดการโครงการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
และการทำงานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธภิาพ 
และยังมีสอดแทรกให้นิสิตตระหนกัในเรื่อง
คุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม ความ
เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต มีวินยั มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม เคารพ
กฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

เนื่องจากในช่วงเวลาการ
จัดการเรียนการสอนมี
ปัญหาเร่ืองการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ทำให้
รูปแบบการเรียนการสอน
เป็นแบบผสมผสานการเรียน
ในชั้นเรียนและเรียน
ออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั
กิจกรรมในแต่ละคร้ัง และ
ยังคงใช้มาตรการในเร่ือง
ระยะหา่งทางสังคม (Social 
Distancing) และให้นิสิตที่
เข้าชั้นเรียนจะต้องมีการ
ส่งผลตรวจ ATK กอ่นเข้าชั้น
เรียน 
 
 

-ไม่มี- 
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101. สถาบันวิทยสิริเมธี 
(ต่อ) 

2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาวะผู้นำ
ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 

นิสิตของสถาบัน ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 
(ก.พ. - ก.ค. 65) 

นิสิตได้เรียนรู้รูปแบบภาวะผู้นำ การบ่มเพาะ
นวัตกรรม การนำเพื่อเปลี่ยนแปลง การ
วางแผนเชิงกลยุทธ ์การบรหิารความเส่ียง การ
นำโดยปราศจากำานาจ การกระตุ้นและการมี
ส่วนร่วมแบบอาสาสมัครพัฒนาความฉลาดทาง
สังคม โดยมีการบูรณาการในเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ 
เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย 
และตระหนักในคุณค่าของระบบ 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. มีการบูรณาการใน เร่ือง คุณธรรมและ
จริยธรรม ในทุกรายวิชา 

นิสิตของสถาบัน ตลอดปี
การศึกษา 
2564 (ส.ค. 
64 - ก.ค.65) 

นิสิตได้เรียนรู้และได้รับการปลูกฝัง 
ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการ 
เรียนการสอนและการทางานวิจยัใน 
ห้องปฏิบัติการวิจยั เช่น การตรงต่อ 
เวลา การเคารพกฎระเบยีบ การ 
เคารพสิทธิ และอา้งอิงผลงาน 
วิชาการของผู้อื่นอย่างถูกต้อง รวมถึง 
การนำเสนอผลงานวิจยัของตนเองที ่
มีความน่าเช่ือถือ เคารพในมติเสียง 
ส่วนใหญ่และให้ความสำคัญกับความเหน็ส่วน
น้อย มีความซ่ือสัตย์สจุริต มีความรับผิดชอบ
ตนเองและสังคม 

เนื่องจากในชว่งเวลาการที ่
จัดการเรียนการสอนยังคงมี
ปัญหาเร่ืองการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ทาให้
รูปแบบการเรียนการสอน
เป็นแบบ 
ผสมผสานระหว่างการเรียน
ในห้องเรียนและเรียน
ออนไลน์และการทางานวิจยั
ในห้องปฏิบัติการวิจยัจาเป็น
ต้องมีการเพิ่มมาตรการใน
เร่ืองระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) โดยให้
นิสิตที่เข้า 
ชั้นเรียนจะต้องมีการส่งผล
ตรวจ ATK ก่อนเขา้ชั้นเรียน 
 
 
 

-ไม่มี- 
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102. สถาบันพระบรมราชชนก 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก 

1. กำหนดหัวขอ้การปอ้งกันการทจุริตในการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน 
- มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจรติ 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 

กค.- ตค. 
2564 

1. นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปเป็น
แนวทางในการดำเนินชวีิตในทางต้านทจุริตทั้ง
ด้านจิตใจ และดา้นพฤตกิรรม และประยุกต์ใช้
ไนการดำเนินชีวิตประจำวันได้ เช่น การทำ
ข้อสอบด้วยความสจุริต การทำรายงาน 
แบบฝึกหัด ด้วยตนเอง การไม่นำอุปกรณ์
ทางการพยาบาล ไปใช้ส่วนตัว 

1. การติดตามประเมินผล
ด้านพฤติกรรม ไม่ครอบคลุม 
เนื่องจากนักศึกษามีจำนวน
มาก 
2. ยังไม่มีแบบประเมินที่วัด
ทัศนคติได้อย่างเท่ียงตรง 

1. ควรมีการพัฒนาแบบ
ประเมินที่มีความเชื่อมั่นใน
การวัดทัศนคติได้ 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และ
จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกบัการต่อตา้นทจุริต
และประพฤติมิชอบ  
- กิจกรรมให้ความรู้เกีย่วกบัการต่อตา้นทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- กิจกรรมสะท้อนคิดเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปี 1-4 

วันที่ 4 - 15 
กค. 65 

2 ร้อยละ 96.08 ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปี 1 - 4   มีความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2 เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ทำให ้
นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิดเขา้
ร่วมกิจกรรม Onsite ไม่ได ้

- จัดกจิกรรมทั้ง ในรูปแบบ 
Onsite และ Online 

3. นำเนื้อหาในหลกัสูตรวัยใสใจสะอาดมาปรับ
สอนในบทเรียนเร่ือง “การต้านทุจริต” 
รายวิชาพลเมืองวิวัฒน์ในภาคทฤษฎี 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปี่ที่ 1 
จำนวน 87 คน 

7, 14, 21 มี.ค 
65 
(9.00-12.00) 

มีการสอนทฤษฎีที่มีสาระสำคัญเกีย่วกับเร่ือง
การต้านทุจริตตามหวัข้อทีก่ำหนดในบทเรียน 
ไดแ้ก่ 
1. ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและ
ส่วนรวม  
2. ความหมาย รูปแบบ และสถานการณ์การ
ทุจริตของประเทศไทย 
3. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
(กระบวนการขัดเกลาทางสังคม, การมีส่วนร่วม
ของชุมชน, ทักษะการปรับกระบวนการคิด)  
4. การยบัยั้งและปอ้งกันการทจุริต  
5. ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
6. แนวทางการแกป้ัญหาการทุจริต  
7. บทบาทของรัฐ / เจ้าหนา้ที่ของรัฐในการ
ต้านทุจริต 
8. แนวทางการต้านทุจริตส่วนบุคคล 
9. การประยุกต์หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

-ไม่มี- ออกแบบการเรียนการสอน
ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
เช่น active learning 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

102. สถาบันพระบรมราชชนก 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก 

4. -ให้นักศึกษาระดมสมอง วิเคราะห์
กรณีศึกษาประเด็นชุมชนเข้มแข็งมีส่วนร่วม
ป้องกันการทุจริต 
-นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
-ร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่าง
กลุ่ม 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปี่ที่ 1 
จำนวน 87 คน 

7, 14, 21 มี.ค 
65 
(9.00-12.00) 

นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการทุจริต
รูปแบบต่างๆ และแนวทางในที่นำมาใชใ้นการ
ป้องกันการทุจริต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

5. ให้ความรู้และปรับเจตคติเกีย่วกบัปญัหา
การทุจริต การเป็นพลเมืองดี  
การปราบทุจริตดว้ยจิตพอเพียง 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 
จำนวน 108 คน 

กค-ตค 64 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1. นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ 
2. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา
ทุจริต และการต้านทุจริต 

การจัดสรรเวลาในการจัด
กิจกรรม 

-ไม่มี- 

6. กิจกรรมในชั้นเรียนการวิเคราะห์ขา่วการ
ทุจริต 14 ตัวอยา่ง 

นักศึกษา ปี 1 2 สัปดาห ์ - วิเคราะหข์่าวได้ตรงประเด็น 
- สะท้อนรูปแบบการทุจริตได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน 

-ไม่มี- - ช่วง COVID จึงจัดกิจกรรม 
Online ถ้าจะปลกูจิตสำนกึ
ควรลงปฏิบัติเป็น Focus 
groups จะดีมาก 7. กิจกรรมการดำเนินการในโครงการจติ

พอเพียงต้านการทุจริต 
นักศึกษา ปี 1 2 สัปดาห ์ นศ. เน้นความสำคัญของการพอเพียง รูจ้ัก

ประยุกต์ใช้แนวทางการพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต มาปรับใช้ในวิถีชวีิตประจำวันได ้

-ไม่มี- 

8. สอดแทรกเนื้อหาในวิชาการศึกษาพืน้ฐาน 
คือวิชาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาตามการวิเคราะหแ์ละ
เสนอแนะของผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
วิทยาลยัเร่ือง ธรรมาภิบาล การทุจริตคอรัปชัน 
เพิ่มในบทที่ 8 และบทที่ 10 เพื่อตอบสนอง
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติที่ให้ความสำคัญเป็นยุทธศาสตร์ด้าน
ธรรมาภิบาล และมีนโยบายให้
สถาบันการศึกษานำเนื้อหาเกีย่วกับปัญหา
ทุจริตคอรัปชัน ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของสถาบัน   

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 
จำนวน 150 คน   

ภาคการศึกษา 
ที่ 1 

ปีการศึกษา 
2564 

นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องธรร
มาภิบาล การทุจริตคอรับชัน  
มีผลการเรียนและการประเมินผลในชั้นเรียน 
ผ่านทุกคน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

9. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านการต้านทุจริต (Anti-- corruption) 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน 
  1) สามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
รุ่นที่ 25 จำนวน 

 ดำเนินการอบรมความรู้เรื่องการตา้นทุจริต
ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที ่1-4 จำนวน 392 คน  
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 77 คน 
ค่าเฉลี่ยความรู้กอ่นการอบรม 12.86ค่าเฉลี่ย
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2) แสดงบทบาทในการเป็นพลเมืองดขีองโลก 
  3) มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 
  4) มีเจตคติที่ดีในการต่อตา้นการทุจรติ 
  5) มกีารคิดวิเคราะห ์และมีทักษะในการ
ปฏิบัติตนต่อต้านการทุจริตในชีวิตประจำวัน 
วิธีการประเมินผล 
  1) ดา้นความรู้ (knowledge) โดยใช ้
แบบทดสอบ ถูก-ผิด 
  2) การคิดวิเคราะห ์(critical thinking)  จาก
สถานการณ์ หรอืสื่อ 
  3) ดา้นทัศนคติ (attitude) โดยใช้เครื่องมือ
แบบประเมิน check list แบบ rating scale 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) นกัศึกษาได้รับการปลูกฝังวิธีคิดและการ
ป้องกันการทุจริตและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างเป็นอัตโนมัติทั้งขณะกำลังศึกษา และเมื่อ
สำเร็จการศึกษา 
  2) นกัศึกษามีทัศนคติที่ต่อการต่อต้านการ
ทุจริต และมีความกล้าหาญในการไม่ทนต่อการ
ทุจริตนักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ 
และไม่มีพฤติกรรมการทจุริต รวมทั้งป้องกนัไม่ให้
เกิดการทุจริตขึ้น 

110คน  
1.นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
รุ่นที่ 24 จำนวน 
106 คน  
2.นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
รุ่นที่ 23 จำนวน 
100 คน  
3.นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
รุ่นที ่

ความรู้หลังการอบรม 18.75 
ชั้นปีที่ 3 จำนวน 105 คน 
ค่าเฉลี่ยความรู้กอ่นการอบรม  13.12 
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการอบรม  18.25 
ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100  คน 
ค่าเฉลี่ยความรู้กอ่นการอบรม  12.20 
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการอบรม 17.75 
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 110  คน 
ค่าเฉลี่ยความรู้กอ่นการอบรม 12.56 
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการอบรม  17.35 
 
2. ผลการประเมินทัศนคติการต้านทุจรติ ดังนี้ 
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 77 คน 
ค่าเฉลี่ยความรู้กอ่นการอบรม 4.42 
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการอบรม 4.48 
ชั้นปีที่ 3 จำนวน 105 คน  
ค่าเฉลี่ยความรู้กอ่นการอบรม 4.30 
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการอบรม 4.34 
ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 คน 
ค่าเฉลี่ยความรู้กอ่นการอบรม 4.44 
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการอบรม 4.48 
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 110 คน 
ค่าเฉลี่ยความรู้กอ่นการอบรม 4.20 
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการอบรม  4.44 

10. จัดการเรียนการสอนใน หลกัสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏบิัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ์

นักศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ รุ่นที่ ๑๓ 
ชั้นปีที่ ๑ จำนวน   
๓๗ คน 

๒๙ พฤศจกิายน 
๒๕๖๔ - ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

ด้วยปัญหาการระบาดของโรคโควิด ทำให้การ
เรียนการไม่เป็นไปตามตามแผนการเรียนการ
สอน จึงต้องปรับแผนให้นักศึกษา ค้นคว้าจาก
ตัวอยา่งคดีทุจริต และศึกษาจากคู่มือเอกสาร
หลักสูตรอุดมศึกษา ( วยัใส ใจสะอาด 
“Youngster with Good Heart” ) (สอน
ออนไลน์) ทั้งเรื่องการศึกษาดูงาน ให้นกัศึกษา
แต่ละคนศึกษาด้วยตนเองจากหน่วยงานที่อยู่
ใกล้บ้าน แทนการทำงานกลุ่ม 

ในการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ จะมีปัญหา
ในส่วนของนักศึกษาทีย่ังไม่มี
ความพร้อม ในการเรียนการ
สอนในระบบออนไลน์ เช่น
ระบบเครือข่าย ที่สัญญาน
และอุปกรณ์ที่ใช้เรียน ยังมี
สะดุดและสัญญานขาดหาย 

ถ้าแนวโน้มการระบาดของ
โรคโควิดยังไม่ลดลง รัฐบาล
ควรให้นักเรียน นักศึกษา 
สามารถใช้สัญญานเครือข่าย
ฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จา่ย
ให้กับผู้ปกครองของนักเรียน 
นักศึกษา 
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ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

102. สถาบันพระบรมราชชนก 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก 
(ต่อ) 

11. สอดแทรกหวัข้อทจุริตศึกษา ในรายวิชา
ส่งเสริมสุขภาพฯ 

นักศึกษาหลกัสูตร
ระดับปรญิญาตร ี

4 เดือน นักศึกษาสามารถให้คำอธิบายพร้อมยกกรณี
ตัวอยา่งการทุจริตในด้านการบริการสุขภาพ 

  

12. สอดแทรกเรื่องการทำผิดวินัยของ
ข้าราชการในหัวข้อระเบียบราชการ ในวิชา
ระบบงานและสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข 

นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาทันตสาธารณสุข 
ชั้นปีที่ 3 

3 ชั่วโมง นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการกระทำที่ผิดวินยั ที่พึง
หลีกเล่ียง และใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัต ิ

 ควรยกกรณีศึกษาจริงจาก
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

13. สอดแทรกในวิชาคลินิกทันตกรรม
ผสมผสาน 2 โดยเน้นให้นักศึกษามีความ
ซ่ือสัตย์ ในการลงบันทึกการปฏบิัติงานอย่าง
สุจริต ไม่ปลอมแปลงลายเซ็น ไม่ลงข้อมูลที่เป็น
เท็จ หากอาจารย์ตรวจสอบพบจะถกูตัด
คะแนน 

นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข ชั้นปีที ่4 

ตลอดระยะเวลา
ฝึก 

นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนกัถึงการทำงานที่
ถูกต้อง หากกระทำการทุจริตจะได้รับ
บทลงโทษ และในระหว่างการฝึกปฏบิัติงานใน
คลินิกทันตกรรม อาจารย์จะย้ำเตือนอยา่ง
สม่ำเสมอ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา โดยให้คะแนนพฤติกรรมประจำวัน 

 ก่อนสำเร็จการศึกษาควรจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับทจุริตศึกษา 

14. จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
วัยใส ใจสะอาด  
- การเรียนรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต 
- ยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม 
- ปราบทจุริตด้วยจิตพอเพยีง 

นักศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาปฏบิัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ์
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 
40 คน 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 

1. อภิปรายเป็นกลุ่ม 
2. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
3. การเรียนรู้แบบสะท้อนคิด 

1 เนื่องจากนกัศึกษาบาง
กลุ่มอาจะจะสื่อความหมาย
ของหัวข้อการยกระดับดัชนี
การสร้างพลเมืองดีในสังคม
ไม่กระจ่าง 
2. ให้นักศึกษาทำกจิกรรม
กลุ่มและชาวยกันวิเคราะห์
บูรณาการ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้หลักการและทฤษฎีที่
เหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ และบางสถานการณ์
ผู้เรียนไม่เข้าใจประเด็นการ
เรียนรู ้
3. ผู้เรียนไม่สามารถจัดการ
เรียนรู้แบบกรณีศึกษาด้วย
ตนเองเนื่องจากเป็น
สถานการณ์ที่ไม่คุ้นชิน 

1.อธิบายเพิ่มเติมให้
นักศึกษาบางกลุ่มเกี่ยวกับ
ความหมายของหวัข้อการ
ยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดี
ในสังคมให้ชัดเจนมากขึ้น 

แผนการดำเนินการในอนาคต  1. จัดกจิกรรมวัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart” อีกตอ่ไป และกำหนดให้ชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัดทำเป็นโครงการในปีต่อไปเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเป็นประชาชนที่ไม่ทุจริต  
2. วางแผนการจัดกิจกรรมทั้ง ในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมได้ทุกสถานการณ์ 

 





 

 

๓. หลักสตูรกลุม่ทหารและตำรวจ 

 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อหลักสูตร “ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ” 
๒. กลุ่มเป้าหมายการนำไปใช้  
 ๑. กระทรวงกลาโหม 

 1.1 กระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 1.2 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
 1.3 กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก 
 1.4 กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 1.5 กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา 

๓. แนวทางการนำไปใช้  
 ทหาร : 
  หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ (๓ ระยะ) 
  - ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ชั่วโมง 
  - ระยะกลาง ๔ – ๖  เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๖ – ๘ ชั่วโมง 
  - ระยะยาว ๖ – ๑๒ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๙ – ๑๒ ชั่วโมง 
       สำหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมน้อยกว่า ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษหรือใช้
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 ตำรวจ : 
  - หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง  
  - หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง 
       สำหรับหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษหรือใช้สื่อประกอบ 
การเรียนการสอน 
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หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ 
“ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนเหล่าทหาร 
พระธรรมนูญ  
กรมพระธรรมนูญ 
(สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมกระทรวงกลาโหม) 

1. หลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับผู้บังคับบญัชา
ทหาร รุ่นที่ 22 
 
2. หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที ่10 

1. นายทหารสัญญา
บัตรทั่วไป 
 
2. นายทหารสัญญา
บัตรเหล่าทหารพระ
ธรรมนูญ 

จัดบรรยาย
หลักสูตรละ 
3 ชั่วโมง 

สามารถเพิ่มองค์ความรู้ และปรับฐานความคิด
ของนายทหารนักเรียนให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์
ส่วนรวม และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและ
ประเทศชาติได้ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. กองบัญชาการศึกษา 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบรรจุหวัข้อวิชาในการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจขั้นสูง (บตส.) 
จำนวน 3 ชัว่โมง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรการบริหาร 
งานตำรวจชั้นสูง  
ยศ พ.ต.อ. (พิเศษ) 

16 สัปดาห ์ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.)  
มีการเรียนการสอนหัวขอ้ ขอ้พึงระวังในกรณี
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. การบรรจุหวัข้อวิชาในการฝึกอบรม
หลักสูตรสารวัตร (สว.) จำนวน 3 ชั่วโมง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรสารวัตร (สว.) 
ยศ ร.ต.อ. 

10 สัปดาห ์ หลักสูตรสารวัตร (สว.) มกีารเรียนการสอน
หัวข้อการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ความหมาย สาเหต ุ
รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการ
พัฒนาสังคมและประเทศ ตามขอบเขตหัวข้อ
วิชาความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3.หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 
- บรรจุวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (๒0 ชั่วโมง)  
ขอบเขตวิชา เรียนรู้ความหมายของคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ กรอบ
แห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
ตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบทา้ย กฎ ก.ตร. ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓) 
มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตำรวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ จริยธรรมในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
ตำรวจ การป้องกันปราบปรามการทุจรติ การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิด
จิตสำนึกของตำรวจ 

บุคคลภายนอกที่
ได้รับการบรรจุ
แต่งต้ังเข้ารับ
ราชการตำรวจเป็น
พลตำรวจสำรอง 

12 เดือน ใช้ฝึกอบรมหลักสูตร นสต. รุ่นที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,602 คน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. กองบัญชาการศึกษา 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(ต่อ) 

การนำหลกัธรรมคำสอนของศาสนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรฝึกอบรมว่าด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ (๔๘ ชั่วโมง) 
การเสริมสร้างจิตสำนึก โดยการเจริญตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท (๓๒ ชั่วโมง) 
4. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและ
บุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน 
 - บรรจวุิชาจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ
ข้าราชการตำรวจ (๘ ชัว่โมง) 
ขอบเขตวิชา ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของตำรวจ กรอบแห่งการประพฤต ิ
ปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ตามประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบท้าย 
กฎ ก.ตร. ว่าดว้ยประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของตำรวจ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) มาตรฐาน
คุณธรรมและอุดมคตขิองตำรวจ มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ จริยธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ การป้องกันปราบปราม 
การทุจริต การเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม
ให้เกิดจิตสำนึกของตำรวจ การนำหลักธรรมคำสอนของ 
ศาสนา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต 
- บรรจุวิชา การเสริมสรา้งและพัฒนาให้ขา้ราชการ
ตำรวจมีวินยัและป้องกันมิให้ขา้ราชการตำรวจ
กระทำผิดวินยั (๘ ชั่วโมง) 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเสริมสร้างจิตสำนึก
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม สร้างจิตสำนึกใน
การป้องกันทุจริต (การคิดแยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต, จิตพอเพยีง
ต่อต้านการทุจริต (๔ ชั่วโมง) 
 

ข้าราชการตำรวจ
และบุคคลที่บรรจุ
หรือโอนมาเป็น
ข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน 

3 เดือน ใช้ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้ว 
จำนวน 406 คน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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3. กองทัพเรือ 
3.1 กรมสารบรรณทหารเรือ 1.กรมสารบรรณทหารเรือจัดการบรรยาย

พิเศษเกี่ยวกบัการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 
พรรคพิเศษ เหลา่ทหาร
สารบรรณ รุ่นที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 จำนวน 60 นาย 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.กรมสารบรรณทหารเรือจัดการบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 

หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 
พรรคพิเศษ เหล่าทหาร
สารบรรณ รุ่นที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 จำนวน 78 นาย 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3. กรมสารบรรณทหารเรือจัดการบรรยาย
พิเศษเกี่ยวกบัการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เล่ือนฐานะชั้น 
พันจ่าเอก พรรคพิเศษ 
เหล่าทหารสารบรรณ 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 จำนวน 80 นาย 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. กรมสารบรรณทหารเรือจัดการบรรยายพิเศษ 
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 

หลักสูตรการธุรการ 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 จำนวน 80 นาย 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3.2 กรมการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เล่ือนฐานะชั้น 
พันจ่าเอก พรรคนาวิน 
เหล่าทหารสัญญาณ 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 จำนวน 54 นาย 

10 สัปดาห ์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3.3 กรมอู่ทหารเรือ 1. กรมอู่ทหารเรือ เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
เร่ือง การต้านทุจริตศึกษาหลักสูตรอาชพีเพื่อ
เล่ือนฐานะชั้นจ่าเอกพรรคพิเศษ เหล่าทหาร
ช่างยุทธโยธา 
 

ข้าราชการชั้นยศ 
จ่าเอก จำนวน 10 นาย 
ที่เข้าอบรมหลักสูตร 

14 สัปดาห ์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 
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3.3 กรมอู่ทหารเรือ (ต่อ) 2. กรมอู่ทหารเรือ เชิญวิทยากรมาบรรยาย
เร่ือง การต้านทุจริตศึกษาหลักสูตรอาชพี 
เพื่อเล่ือนฐานะชั้นพันจา่เอก พรรคพิเศษ  
เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ช่างโรงงาน) 
 

ข้าราชการชั้นยศ 
พันจ่าเอก จำนวน 
43 นาย ที่เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร 

12 สัปดาห ์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3. กรมอู่ทหารเรือ จัดให้มีการเรียนเพิ่มเติมใน 
วิชาวิถีธรรมวิถีไทยและวิชาประวัติดำรงชาติไทย 

นักเรียนช่างกรมอู่
ทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 
ถึง ชั้นปีที่ 3 
จำนวน 127 นาย 

ปีการศึกษา 
2565 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3.4 กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษ 
ผ่านระบบออนไลน์ เร่ือง การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยวิทยาสำนกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 

ข้าราชการ  
จำนวน 29 นาย 
นักเรียนจ่าชั้นปีที ่2 
จำนวน 61 นาย 
นักเรียนจ่าชั้นปีที ่1 
จำนวน 61 นาย 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3.5 กรมการขนส่งทหารเรือ 1. กรมการขนส่งทหารเรือจัดบรรยายหวัข้อ  
“การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เล่ือนฐานะชั้น 
พันจ่าเอก 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

2. กรมการขนส่งทหารเรือจัดบรรยายหวัข้อ 
“การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เล่ือนฐานะชั้น 
จ่าเอก 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3.6 กรมช่างโยธาทหารเรือ 1. กรมช่างโยธาทหารเรือ เชิญวิทยากรมา
บรรยายเร่ือง การต้านทุจริตศึกษาหลักสูตร
อาชีพเพื่อเล่ือนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ 
เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (สาขาช่างโยธาและ
ก่อสร้าง) 
 

ข้าราชการชั้นยศ 
จ่าเอก ที่เขา้รับการ
อบรมหลักสูตร 

6 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.กรมช่างโยธาทหารเรือ เชิญวิทยากรมา
บรรยายเร่ือง การต้านทุจริตศึกษาหลักสูตร
อาชีพเพื่อเล่ือนฐานะชั้นพันจา่เอก พรรคพิเศษ 
เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (สาขาช่างโยธาและ
ก่อสร้าง) 
 

ข้าราชการชั้นยศ 
พันจ่าเอก ที่เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร 

6 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 
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3.7 กรมอุทกศาสตร ์ 1. กรมอุทกศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
ของกองทัพเรือ 

หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 
จำนวน 12 นาย 

2 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

2. กรมอุทกศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
ของกองทัพเรือ 

หลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 
จำนวน 9 นาย 

3 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3.8 ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือกรุงเทพ บรรจุหลักสูตรวิชาการ
ป้องกันการทุจริตไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ สาขาการดุริยางค์ 

นักเรียนดุริยางค์ 1 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3.9 กรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ จัดการเรียนการสอน
ไว้ในหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน  
เหล่าทหารขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 

นักเรียนจ่าทหารเรือ 
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 

54 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร  
สถาบันวชิาการป้องกัน
ประเทศ 

1. การบรรยายและอภปิราย เร่ือง สภาพสังคม
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทย 

นักศึกษาวิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร 
ประจำปกีารศึกษา 
2564-2565 

3 ชั่วโมง นักศึกษาหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 64 สามารถวิเคราะห์ปัญหาสภาพสังคม
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ
ไทย โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. การบรรยายและอภปิราย เร่ือง การพัฒนา
สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

นักศึกษาวิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร 
ประจำปกีารศึกษา 
2564-2565 

3 ชั่วโมง นักศึกษาหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 64 สามารถวิเคราะห์ปัญหาการพฒันา
สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. การบรรยายและอภปิราย เร่ือง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน 

นักศึกษาวิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร 
ประจำปกีารศึกษา 
2564-2565 

3 ชั่วโมง นักศึกษาหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 64 สามารถวิเคราะห์ปัญหาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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4. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร  
สถาบันวชิาการป้องกัน
ประเทศ (ต่อ) 

4. การบรรยาย เร่ือง จิตอาสาพัฒนาชาติไทย นักศึกษาวิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร 
ประจำปกีารศึกษา 
2564-2565 

3 ชั่วโมง นักศึกษาหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 64 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เร่ือง  
จิตอาสาพัฒนาชาติไทย ซ่ึงเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

5. การบรรยาย เร่ือง สังคมไทยตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแส 
โลกาภวิัตน ์

นักศึกษาวิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร 
ประจำปกีารศึกษา 
2564-2565 

3 ชั่วโมง นักศึกษาหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 64 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เร่ือง 
สังคมไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

6. การบรรยายและอภปิราย เร่ือง คุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารเพื่อ
สร้างสังคมแห่งความสุข 

นักศึกษาวิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร 
ประจำปกีารศึกษา 
2564-2565 

1 ชั่วโมง 
30 นาท ี

นักศึกษาหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 64 สามารถวิเคราะห์ปัญหาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

7. ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 

นักศึกษาวิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร 
ประจำปกีารศึกษา 
2564-2565 

1 ชั่วโมง 
30 นาท ี

นักศึกษาหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 64 สามารถวิเคราะห์ปัญหายุทธศาสตร์
การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ซ่ึงเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปอ้งกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560-2564) 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผ่นการดำเนินการในอนาคต : กองวิชาการของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิซาการป้องกันประเทศ พิจารณาสอดแทรกในรายวิชา ตามโครงการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาของ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๕ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และสอดคล้องตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 6๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘o) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไป 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. กองทัพอากาศ 1. หลักสูตรการทัพอากาศ ข้าราชการ ชั้นยศ 
นาวาอากาศเอก ถึง 
นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน 
นาวาอากาศเอก
พิเศษ และ
บุคคลภายนอก 
กองทัพอากาศ 

บรรยายพิเศษ ๒ 
ชม. 

เรียบร้อยแล้ว -ไม่มี- -ไม่มี- 

2. หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ ข้าราชการ ชั้นยศ 
นาวาอากาศตรี ถึง 
นาวาอากาศโท และ
บุคคลภายนอก 
กองทัพอากาศ 

บรรยายพิเศษ 
๑๐ ชม. 

เรียบร้อยแล้ว -ไม่มี- -ไม่มี- 

3. หลักสูตรนายทหารอากาศอาวโุส ข้าราชการ ชั้นยศ 
นาวาอากาศตรี ถึง 
นาวาอากาศโท และ
บุคคลภายนอก 
กองทัพอากาศ 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

เรียบร้อยแล้ว -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ข้าราชการ ชั้นยศ    
เรืออากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

เรียบร้อยแล้ว -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. หลักสูตรนายทหารประทวน 
ชั้นพันจ่าอากาศอาวโุส 

ข้าราชการ ชั้นยศ    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

เรียบร้อยแล้ว -ไม่มี- -ไม่มี- 

6. หลักสูตรนายทหาร กำลังพล รุ่นที่ ๓๓  ข้าราชการ ชั้นยศ 
เรืออากาศตรี ถึง 
นาวาอากาศตรี  

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. และจัด
ให้ผู้เข้ารับ
การศึกษานำเสนอ
ในชั้นเรียน 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

7. หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ รุ่นที่ ๔ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง 
นาวาอากาศโท 

บรรยายพิเศษ  
๓ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

8. หลักสูตรนายทหารกจิการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ ์รุ่นที่ ๗ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
เรืออากาศตรี ถึง 
นาวาอากาศตรี 

บรรยายพิเศษ  
๓ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. กองทัพอากาศ (ต่อ) 9. หลักสูตรนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์            
ชั้นเรืออากาศ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
เรืออากาศตรี ถึง 
เรืออากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๔ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

10. หลักสูตรนายทหารขนส่งชั้นเรืออากาศ 
รุ่นที่ ๘ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
เรืออากาศตรี ถึง 
เรืออากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

11. หลักสูตรนายทหารช่างโยธาชั้นเรืออากาศ    
สำหรับ กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
เรืออากาศตรี ถึง 
เรืออากาศเอก 

บรรยายพิเศษ 
 ๒ ชม. 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

12. หลักสูตรนายทหารสารบรรณที่บรรจุใหม่    
รุ่นที่ ๖ 

ข้าราชการ ชั้นยศ
เรืออากาศตรีเหล่า
ทหาร    สารบรรณ
จำพวกทหารสาร
บรรณ  

อบรมในช่วง
เวลาปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ 
และชี้แจง     
หน้าแถว 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

13. หลักสูตรครูทหารนสัญญาบัตร ข้าราชการ ชั้นยศ 
เรืออากาศตรี ถึง 
นาวาอากาศโท 

บรรยายพิเศษ  
๓ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

14. หลักสูตรนายทหารถา่ยรูปทางอากาศ
ประจำอากาศยาน รุ่นที ่๗ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
เรืออากาศตรี ถึง 
นาวาอากาศโท 

บรรยายพิเศษ  
๔ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

15. ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๗-๖๓-๒ ข้าราชการ ชั้นยศ 
เรืออากาศตรี ถึง 
เรืออากาศโท 

บรรยายพิเศษ  
๒ วัน 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

16. ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๘-๖๔-๑ ข้าราชการ ชั้นยศ 
เรืออากาศตรี ถึง 
เรืออากาศโท 

บรรยายพิเศษ 
๒ วัน 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

17. หลักสูตรครูการบิน เพือ่ฝึกศิษยก์ารบิน    
รุ่นที่ ๕๒ 

นายทหาร        
ชั้นสัญญาบัตร 

บรรยายพิเศษ  
๑ วัน 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

18. หลักสูตรครูการบิน เพือ่ฝึกศิษยก์ารบิน   
รุ่นที่ ๕๓ 

นายทหาร        
ชั้นสัญญาบัตร 

บรรยายพิเศษ  
๑ วัน 

เรียบร้อย -ไม่มี- หากสามารถจัดการฝึกอบรม
ในห้องประชุมได้ควรจัด
กิจกรรมในลักษณะกระบวน 
การกลุ่มเพื่อสามารถสังเกต
พฤติกรรม 

19. หลักสูตรนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
ชั้นปีที่ ๑ - ๔ 

นักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ 

บรรยายพิเศษ  
๔ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. กองทัพอากาศ (ต่อ) 20. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ช่างโยธา รุ่นที่ ๑๕ ข้าราชการ ชั้นยศ 
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

21. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ช่างโยธา รุ่นที่ ๑๖ ข้าราชการ ชั้นยศ 
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ 
๒ ชม. 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

22. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๔  
(ออนไลน์)      

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก  

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

23. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๕  
(ออนไลน์)      

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ 
๒ ชม. 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

24. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่กิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์สำหรับการศึกษาผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ 
๓ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- เพิ่มเติมสื่อการเรียนการสอน 
ในรูปแบบที่สามารถศึกษา           
ได้ด้วยตนเอง 

25. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่สารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ 
๓ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

26. หลักสูตรเสมียนการเงิน รุ่นที่ ๑๕ ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ 
๔ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

27. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ดับเพลิงและกูภ้ยั     
รุ่นที่ ๑๕ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ 
๒ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

28. หลักสูตรพลขับรถ รุ่นที่ ๙๔ ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

29. หลักสูตรพลขับรถ รุ่นที่ ๙๕ ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

30. หลักสูตรพลขับรถขึ้น -ลงภูเขา รุ่นที่ ๘๗ ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 
 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. กองทัพอากาศ (ต่อ) 31. หลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้างสำหรับ ข้าราชการ ชั้นยศ บรรยายพิเศษ  เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นายทหารประทวน รุ่นที่ ๑๘ จ่าอากาศเอก ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

๒ ชม. 

32. หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศโท ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๓ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

33. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่สวัสดิการทหารอากาศ 
ชั้นต้น รุ่นที่ ๒๖ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

เรียบร้อย ผู้บรรยายได้รับการสนับสนุน
จากบุคคลภายนอก 

ผู้บรรยายควรได้มาจาก 
ข้าราชการ กองทัพอากาศ 

34. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ควบคุมจราจร         
ทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน รุ่นที่ ๓๑ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศโท ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๔ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

35. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศดว้ยเรดาร์ รุ่นที่ ๒๒ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศเอก ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๔ ชม. 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

36. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่พลาธิการ ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

37. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่พัสด ุ ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

บรรยายพิเศษ  
๒ ชม. 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

38. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่สารบรรณ รุ่นที่ ๒๕ ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศตรี ถึง    
จ่าอากาศเอก 

จัดสัมมนาหัวขอ้
ต้านทุจริตศึกษา 
จำนวน ๗ ชม. 
 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

39. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส ์

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศโท ถึง    
เรืออากาศเอก 
 

บรรยายพิเศษ  
๔ ชม. 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

40. หลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับนายทหาร
ประทวนสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๘ 

ข้าราชการ ชั้นยศ 
จ่าอากาศโท ถึง    
พันจ่าอากาศเอก 

อบรมในช่วงเวลา 
ปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ และ
บรรยายพเิศษ 
 

เรียบร้อย - ไม่มีผู้บรรยายเฉพาะ 
- ไม่มีการทดสอบประเมินผล 
ทำให้ไม่สามารถชี้วัดได ้

-ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. กองทัพอากาศ (ต่อ) 
 

41. หลักสูตรเสมียนสารบรรณ รุ่นที่ ๑๔ ข้าราชการ ชั้นยศ 
พันจ่าอากาศตรี ถึง 
พันจ่าอากาศเอก 

จัดสัมมนาหัวขอ้    
ต้านทุจริตศึกษา  
จำนวน ๗ ชม. 

 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

42. โครงการทหารสารวัตร นายทหาร
ประทวน (จา่อากาศตรีกำลังพลพิเศษ) รุ่นที่ ๖ 

นายทหารประทวน    
ที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่  

อบรมในช่วง
เวลา ปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ และ
บรรยายพเิศษ 
 

เรียบร้อย - ไม่มีผู้บรรยายเฉพาะ 
- ไม่มีการทดสอประเมินผล 
ทำให้ไม่สามารถชี้วัดได ้

-ไม่มี- 

43. โครงการทหารสารวัตร นายทหาร
ประทวน (จา่อากาศตรีท่ีสำเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) 
รุ่นที่ ๖ 

นายทหารประทวน    
ที่สำเร็จการศึกษา  
จากโรงเรียนจ่า
อากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ 

อบรมในช่วง
เวลา ปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ 
และบรรยาย
พิเศษ 

เรียบร้อย - ไม่มีผู้บรรยายเฉพาะ 
- ไม่มีการทดสอประเมินผล 
ทำให้ไม่สามารถชี้วัดได ้

-ไม่มี- 

44. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ นักเรียนจ่าอากาศ  บรรยายพิเศษ 
๓๕ ชม. 
 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

45. หลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับทหาร         
กองประจำการ รุ่นที่ ๔๓ 

ทหารกอง
ประจำการ          
ที่ปฏิบัติหน้าที่
สารวัตรทหาร 

อบรมในช่วง
เวลา ปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ 
และบรรยาย
พิเศษ 

เรียบร้อย - ไม่มีผู้บรรยายเฉพาะ 
- ไม่มีการทดสอประเมินผล 
ทำให้ไม่สามารถชี้วัดได ้

-ไม่มี- 

46. หลักสูตรพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๕ พนักงานราชการ อบรมในช่วง
เวลาปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ และ
ชี้แจงหน้าแถว 
 

เรียบร้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

 



 

 

4. หลักสตูรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./ บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑. ชื่อหลักสูตร “สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

๒. กลุ่มเป้าหมายการนำไปใช้ :  
 1) หน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง/กรม 20 กระทรวง 
 2) หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน 
 3) หน่วยงานอ่ืน ๆ 13 หน่วยงาน 

๓. แนวทางการนำไปใช้ : 
 ประกอบด้วย ๓ แนวทาง  
 ๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
 ๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 ๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ 
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หลักสตูรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./ 
บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

“สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานภาครัฐ 

1. กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 
(ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ) 

1. การบรรยาย หัวขอ้โมเดล STRONG :  
จิตพอเพียง ตา้นทุจริต โครงการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวนัที่ 26 
มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.  
ณ อาคารรัฐประศาสนภักด ีศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของ
กระทรวงการ
ท่องเที่ยว จำนวน 
32 คน 

2 ชั่วโมง 1. ผู้แทนศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทุจริตเป็น
วิทยากรบรรยายหวัข้อโมเดล STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต ในโครงการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหวา่งทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  
26 มกราคม 2565 
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 32 คน 

อบรมออนไลน์ไม่สามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ได้มากนัก 

-ไม่มี- 

 2. การบรรยาย หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ในเรื่อง การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกบั
ประโยชน์ส่วนรวม และกรณีตัวอย่าง 

บุคลากรของ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การท่องเท่ียวและ
กีฬา ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 
จำนวน 30 คน 

3 ชั่วโมง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กำหนดจัด
กิจกรรม สืบสานปณิธานสุจริตดว้ยหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ระหว่างวันที ่21-23 กรกฎาคม 2565  
ณ สำนักงานพิพธิภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (องค์การ
มหาชน) จังหวัดปทุมธานี โดยบรรจุการ
บรรยายหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา ในกิจกรรม 
จำนวน 3 ชม. 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. กระทรวงพลังงาน 
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี (รุ่นที่ 1) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ กระทรวง
พลังงาน 

3 ชั่วโมง จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการใหม ่ในหัวข้อ
ที่สำคัญต่าง ๆ และบรรยายหัวข้ออบรมเร่ือง  
“ปรับฐานความคิดด้านทุจริตส่วนตนและ
ส่วนรวม” เข้าในหลกัสูตร 

การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัด

อบรมปกติได้ 

-ไม่มี- 

2.3 กรมธรุกิจพลังงาน มีแผนดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ  
เร่ือง การเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  
เพื่อกรมธุรกิจพลังงานเป็นองค์กรโปร่งใส 
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การรู้คิดต้าน
ทุจริตศึกษา: ความละอายและความไมท่นต่อ
การทุจริต”  
   โดย วิทยากรจากสำนกัต้านทุจริตศึกษา 

ข้าราชการ  
พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจำ 
ในสังกัด 
กรมธุรกิจพลังงาน 
รวมทั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ  

1 วัน 
 

กำหนดการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสร้างคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อกรมธุรกิจพลังงานเป็นองค์กร
โปร่งใส ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การถอดบทเรียน
การปฏิบัตกิารตามมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพ
และความโปร่งใสสำหรับการบริการด้านการ
อนุญาตประกอบกจิการถังขนส่งน้ำมัน” 
   โดย ผู้อำนวยการกองความปลอดภยัธุรกิจ
น้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน 
 

จำนวนประมาณ 
75 คน 

2.4 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 

1. การส่งพนักงานและลูกจา้งเข้าร่วมอบรม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปอ้งกันการทจุริต ดังนี้ 
๑.๑ วิธยีื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของเจ้าหน้าทีภ่าครัฐอย่างถกูต้อง 
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) การแก้ ปัญหาการถกูไต่สวนตาม
กฎหมาย ป.ป.ช." รุ่นที่ ๑ โดยสำนักงานบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

พนักงานที่เกี่ยวข้อง
และมีความจำเป็น
ต่อหัวข้อการอบรม 
ดังกล่าว 

๒ วัน เข้ารับการอบรมแลว้ -ไม่มี- -ไม่มี- 

๑.๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการ
บริหารสัญญา รุ่นที ่๒ โดยสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พนักงานที่เกี่ยวข้อง
และมีความจำเป็น
ต่อหัวข้อการอบรม 
ดังกล่าว 

1 วัน เข้ารับการอบรมแลว้ -ไม่มี- -ไม่มี- 

๑.๓ นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) 
รุ่นที่ ๑๓ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. 
 

ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงาน 

250 ช่ัวโมง เข้ารับการอบรมแล้ว -ไม่มี- -ไม่มี- 

1.4 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง 

พนักงานที่เกี่ยวข้อง
และมีความจำเป็น
ต่อหัวข้อการอบรม 
ดังกล่าว 
 

1 วัน เข้ารับการอบรมแล้ว -ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2.4 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (ต่อ) 

๑.๕ วุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย  
(ม.๗๗) รุ่นที่ ๓ โดยสถาบันพระปกเกล้า 

พนักงานที่เกี่ยวข้อง
และมีความจำเป็น
ต่อหัวข้อการอบรม 
ดังกล่าว 

3 เดือน เข้ารับการอบรมแลว้ -ไม่มี- -ไม่มี- 

๑.๖ นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง 
(บงส.) รุ่นที่ ๙ โดยกรมบัญชีกลาง 

ผู้บริหารองค์กร
อิสระที่ดำรง
ตำแหน่งเทียบเท่า
รองหัวหน้าสว่น
ราชการระดับกรม
ขึ้นไป 

225 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการอบรม -ไม่มี- -ไม่มี- 

๑.๗ โครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การจัดซ้ือจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Certificate 
in Public Procurement :e-CPP) ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมบญัชกีลาง 
ประกอบดว้ยหลกัสูตรดังนี้  
๑.๗.๑ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม 
 
๑.๗.๒ B2 หลกัสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง 
 
1.7.3 C1 หลกัสูตรหัวหนา้เจ้าหน้าที่ระดับต้น 

พนักงานที่เกี่ยวข้อง
และมีความจำเป็น
ต่อหัวข้อการอบรม 
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

๒๒ ชั่วโมง 
 

105 ชั่วโมง 
 

105 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการอบรม 
 

อยู่ระหว่างการอบรม 
 

อยู่ระหว่างการอบรม 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. จัดอบรมภายในเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแนวทาง ขั้นตอนการตรวจสอบการ
ทุจริต ข้อควรระวังในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ฯ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ในการปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้กับผูป้ฏิบัติงาน 
2.1 หัวขอ้ "บทบาทของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 
กับการปอ้งปรามทุจริตในกระบวนการจดัซ้ือ
จัดจ้าง" โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. 
ประจำจังหวัดสระแกว้ และวิทยากรจาก
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1 

ผูบ้ริหาร พนักงาน 
และลูกจ้าง 
สำนักงาน กกพ. 

1 วัน เข้ารับการอบรมแลว้ -ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. กระทรวงมหาดไทย 1. โครงการยกระดับธรรมาภบิาลภาค 
ประชาสังคมในระดับการปกครองท้องที่ 
- กรมการปกครองได้จัดอบรมให้ความรูก้ับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด และ
กรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพือ่ยกระดับและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยแบ่งการอบรมเป็น 
๔ รุ่น โดยการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
สำนักงาน ป.ป.ช. มาบูรณาการในการอบรม 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัดและ
กรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) จำนวน 4 รุ่น 
รวมทั้งสิ้น 800 คน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการอบรมโครงการ
ยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับ
การปกครองท้องที่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ รุ่น  
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐๗ คน  
ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดอบรมอกี ๑ รุ่นในช่วงเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑. เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
จึงส่งผลให้ต้องปรับแผน 
การดำเนินงานและระยะเวลา 
การอบรม 
 
๒. การจัดสรรงบประมาณ 
ที่ล่าช้า จึงส่งผลให้ต้องปรับ
แผนการดำเนินงานและ 
ระยะเวลาการอบรมใหม ่

-ไม่มี- 

2. โครงการข้าราชการกรมการปกครองผู้นำ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (DOPA 
Young Anti-Corruption) 
- กรมการปกครองได้จัดอบรมให้ความรูก้ับ
ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่มอีายุ 
ไม่เกิน ๔๕ ปี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน 
โดยการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
สำนักงาน ป.ป.ช. และหลักสูตรเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตของ 
สำนักงาน ป.ป.ท. มาบูรณาการในการอบรม 

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่และข้าราชการ
ที่มีอายุไม่เกิน  
๔๕ ปี ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 
จำนวน ๒ รุ่น  
รุ่นละ ๒๐๐ คน 
รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

๑. มีการสร้างเครือข่ายการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง 
 
๒. ขยายผลจัดอบรมในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : กรมการปกครองจะนำเนื้อหา/รายวิขาในหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา มาสอดแทนในหลกัสูตรการอบรมบุคลากรในสังกัดเพิ่มขึ้น เช่น หลักสูตรปลัดอำเภอ หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตรเสมียนตราอำเกอ" 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบรหิารทรัพยากร

บุคคลและการเพิ่มประสิทธภิาพการดำเนินการ
ทางวินัย 

ข้าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชนทั้งใน
ส่วนภาคกลางและ
ส่วนภูมิภาค  
จำนวน 186 คน 

27-29 เมษายน 
2565 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจหลังรว่ม
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดและสามารถ 
นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดตอ่ได้ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : กรมการพัฒนาชุมชนจะยังคงนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบรรจุไว้ในการประขุมเชิงปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวนิัยต่อไป และจะปรับปรุงให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี ้มีแผนที่จะบรรจุหลักสูตรต้านทจุริตศึกษาในการอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ ตั้งแต่รุ่นที่ 121 เป็นต้นไป (ปัจจบุนัอบรม
หลักสูตรพัฒนากรกอ่นประจำการถึงรุ่นที่ 120) 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. กระทรวงมหาดไทย 
(ต่อ) 

4. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็น
ข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๘๑ - ๘๘ ดำเนินการบรรยายในหวัข้อ 
"การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการสร้างสรรค์ธรรมาภิบาล
ในองค์กร" โดยเลขาธิการ ป.ป.ช. หรือผูแ้ทน 
(จำนวน ๓ ชัว่โมง) 

ข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่ใน 
สังกัดกระทรวง 
มหาดไทย และ 
หน่วยงานอื่น  
รุ่นละ ๑๐๐ คน 
รวมทั้งสิ้น ๘๐๐ คน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
รุ่นละ 10 วัน 

ข้าราชการที่ได้รับการศึกษาอบรมได้รับความรู้
และนำมาใช้ในการปฏิบัติราชการ และมี
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

5. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๘ ดำเนินการบรรยาย
ในหัวข้อ "การนำการเปลีย่นแปลงสู่สังคมที่ 
ไม่ทนตอ่การทุจริต" โดยเลขาธกิาร ป.ป.ช. 
หรือผู้แทน (จำนวน ๓ ชัว่โมง) 

ข้าราชการในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานอื่นที่
ได้รับการคัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวน ๑๐๐ คน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที ่17 
พฤษภาคม - 22 
กรกฎาคม 2565 

ข้าราชการที่ได้รับการศึกษาอบรมได้รับความรู้
และนำมาใช้ในการปฏิบัติราชการและมี
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
และสามารถนำความรู้และแนะนำ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนกังานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาบูรณาการในการให้ความรู้ ความเข้าใจในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร ...การเป็นข้าราชการที่ดี."..และ
โครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 
4. กระทรวงยุติธรรม 
(สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุตธิรรม  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) รุนแรงและขยาย
วงกว้างมากขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม จึงไม่สามารถลงพื้นที่จัดกจิกรรม
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ได้ เพือ่ให้
การดำเนินการโครงการโรงเรียนยุตธิรรม
อุปถัมภ์เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 
จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนยุตธิรรม
อุปถัมภ์ที ่สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 
รับผิดชอบ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ดำเนนิ
กิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถมัภ์ 
ตามกรอบเนื้อหา ๔ กรอบ ประกอบด้วย ๑) 
การป้องกันตนเองจากภยัสังคม 2) การสร้าง
จริตสำนึกและวินัยในตนเอง 3) การรู้เท่าทัน
และห่างไกลยาเสพติด และ 4) การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกลุ่มเป้าหมายและที่มิใช่

๑) โรงเรียนประชา
อุปถัมภ ์
๒) โรงเรยีนวัดบวัขวัญ 
๓) โรงเรียนอัมพร
ไพศาล 
๔) โรงเรยีนวัดบวัแกว้ 
๕) โรงเรียนอนุราช
ประสิทธิ ์
๖) โรงเรียนบางบัวทอง 
๗) โรงเรียนศรีบุณ
ยานนท ์
๘) โรงเรียนมัธยมสาธิต 
วัดพระศรีมหาธาต ุ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร 
๙) โรงเรียนสุเหร่า
แสนแสบ 

ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 
2564 - เดือน
กันยายน พ.ศ. 
2565 

โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียน
ยุติธรรมอปุถัมภ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โรงเรียน 
คือ 1) โรงเรียนประชาอุปถัมภ ์2) โรงเรียนวัด
บัวขวัญ 3) โรงเรียนบางบัวทอง และโรงเรียนที่
ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมภ์ จำนวน 7 โรงเรียน คือ 1) 
โรงเรียนอัมพรไพศาล 2) โรงเรียนวัดบวัแกว้ 
3) โรงเรียนอนุราชประสิทธิ ์4) โรงเรียนศรีบุณ
ยานนท์ 5) โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 6) 
โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ 7) โรงเรียนโยธิน
บูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) โดยดำเนนิการ
ประเมินผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ตามกรอบเนื้อหาของโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยวัดจากผลการรเยนรู้ 
ความรู้ ความเขา้ใจของนักเรียนในสถานศึกษา
จากการชมวิดีโอ และความพึงพอใจต่อการ

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย โดยได้ส่งรายละเอียด/ขัน้ตอน
การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ ์ดังนี้ 
กิจกรรม : ให้นกัเรียนชมวิดีทัศน์ จำนวน 4 ชุด 
แยกตามกรอบเนื้อหา 4 กรอบของโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมภ์ ทั้งกลุ่มเป้าหมายและที่มิใช่
กลุ่มเป้าหมาย 
การติดตามประเมินผล : 1.ให้นักเรียนตอบ
แบบประเมินวัดความรู้ความเข้าใจจากการชม
วิดีทัศน์ 2.ให้นักเรียนตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจกิจกรรม (รายละเอียดกจิกรรมตาม
ไฟล์แนบ) 

๑๐) โรงเรียนโยธิน
บูรณะ 2 
(สุวรรณสุทธาราม) 

เรียนรู้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของ Google tool : 
Google Form สรุปการประเมินผลการเรียนรู้
ฯ 

แผนการดำเนินการในอนาคต : หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย สำนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม จะได้จัดทำแผนการลงพื้นที่จัดกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ให้กับโรงเรียนใน
ความรับผิดชอบของหนว่ยงานต่อไป รวมถึงขยายกลุ่มเป้าหมายให้มโีรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นจาก 10 โรงเรียน (ที่รับผิดชอบอยู่ปัจจุบัน) โดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมโีรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพิ่ม 5 โรงเรียน 
5. กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการต่อตา้นการทจุริต 
“ดวงตาแรงงาน” 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้แก่ขา้ราชการ/
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด 
อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย 
ภาคประชาชนภาคกลางและภาคตะวันออก 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน
แรงงานจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน 
และเครือข่ายภาค
ประชาชนภาคกลาง
และภาคตะวันออก 
(25 จังหวัด) 
จำนวน 90 คน 

3 วัน 2 คืน ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแลว้เสร็จ    
โดยได้นำเนื้อหาวิชาใน (1) หลักสูตรวิทยากร 
ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและ 
(2) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) 
มาดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด 
อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาค
ประชาชนภาคกลางและภาคตะวันออก 
ระหว่างวันที ่18 – 20 กรกฎาคม 2565    
ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร 
ผลสัมฤทธิ์ : 1. สร้างกลไกการมีส่วนรว่มของ
ภาคประชาชน อาสาสมัครแรงงาน สถาน
ประกอบกิจการ และผู้ใช้แรงงานในการเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและแจ้ง
เบาะแสในพื้นที่ เพือ่ป้องกันและปิดกั้นโอกาส
ในการทุจริต รวมถึงเพื่อให้มจีำนวนเครอืข่าย
ดวงตาแรงงานมากขึ้น ครอบคลุมพื้นทีท่ั่ว
ประเทศ 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. กระทรวงแรงงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ เช่น การเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและต่อตา้นการ
ทุจริต การร่วมรณรงค์การต่อต้านการทจุริตกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ผา่น
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจรติ 
(zerocurruption.mol.go.th) 

2. โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการต่อตา้นการทจุริต 
“ดวงตาแรงงาน” 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะให้แก่อาสาสมัคร
แรงงานและเครือข่ายภาคประชาชน
กรุงเทพมหานคร 

อาสาสมัครแรงงาน
และเครือข่ายภาค
ประชาชน
กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 78 คน 

3 วัน 2 คืน ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ดำเนินการแลว้เสร็จ    
โดยได้นำเนื้อหาวิชาใน (1) หลักสูตรวิทยากร 
ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและ 
(2) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) 
มาดำเนินการพัฒนาทกัษะใหแ้ก่อาสาสมัคร
แรงงานและเครือข่ายภาคประชาชน
กรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรมด้านการ
ป้องกันการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน   
ให้มีทักษะในการเป็นวิทยากรตัวคูณ ระหว่าง
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม
เดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร 
ผลสัมฤทธิ์ : 1. ขา้ราชการ เจ้าหน้าที ่
อาสาสมัครแรงงานและภาคประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจ ปัญหาการทุจริตประพฤติมชิอบ 
และมีค่านิยมร่วมกันในการไม่ทนต่อการทุจริต 
พร้อมทั้งร่วมกันเป็นเครือข่ายปอ้งกันและเฝ้า
ระวังการทุจริตในระดับพื้นที ่
2. เกิดการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน      
ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและป้องกัน
การกระทำการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3. มีแกนนำในระดับภูมิภาค ที่นำความรู้ที่ได้
จากการอบรมไปต่อยอดขยายผลโดยการ 
ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ในด้านการปอ้งกัน 
การทุจริตและรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวของ      
ภาคประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต โดยมีช่องทางการรายงานผลผ่าน      

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. กระทรวงแรงงาน (ต่อ) (1) ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของ
อาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต “ดวงตา
แรงงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงแรงงาน 
(zerocorruption.mol.go.th) 
(2) ผ่านไลน์กลุ่ม (Line Application) ดวงตา
แรงงาน และเหยีย่ววิทยากรตัวคูณ 

3. โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand) 
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ สรา้งความ
เข้าใจเกี่ยวกับขอ้ควรปฏิบัติที่สำคัญในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อรว่มกันบูรณาการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ 
กิจกรรมที่ 2 การบรรยายและฝึกปฏิบัตติาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
120 คน 

กิจกรรมที่ 1 
1 วัน 
 
กิจกรรมที่ 2 
2 รุ่นๆ ละ 1 วัน 

ดำเนินกิจกรรมที่ 1 แล้วเสร็จ โดยได้นำ
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิด
ต้านทุจริต) มาสอดแทรกการบรรยายให้ความรู้
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัตทิี่สำคัญ
ในการปฏิบัติราชการ เพือ่ร่วมกันบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในทุก
รูปแบบ ในวันที ่22 มถิุนายน 2565  ณ ห้อง
ประชุม Spello ชั้น 6 โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน 
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ 2 : การบรรยาย
และฝึกปฏบิัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 
ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) 
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน  
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้เกีย่วกบั
ระเบียบมุมมองเชิงนวัตกรรมในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน และการกระทำ
ละเมิดในพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่และตระหนกัถึงสภาพปญัหา
และผลกระทบจากการทุจริต ตลอดจนมี
จิตสำนึก ที่ดีในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์สว่นตน น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงาน
และการดำเนินชวีิต เพื่อสร้างความโปรง่ใส
ให้กับกระทรวงแรงงาน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. กระทรวงแรงงาน (ต่อ) 4. ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การกำหนดและเสริมสร้างจริยธรรม
สำหรับข้าราชการและเจา้หนา้ที่ในสังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน โดยกำหนดหัวขอ้การ
บรรยายเร่ือง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงจะสอดแทรก
หลักสูตรต้านทจุริตศึกษาไว้ในการสมัมนาดังกล่าว 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด 

เดือนสิงหาคม 
2565 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาสำหรับขา้ราชการ       
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ข้าราชการ  
สังกัดส่วนกลาง 
และส่วนภูมภิาค 
จำนวน 100 คน 

จำนวน 2 วัน 
ระหว่างวันที ่10 
– 11 ม.ค. 
2565 

1. ผู้เข้าอบรม จำนวน 103 คน 
2. งบประมาณ จำนวน 15,931 บาท 
3. การอบรมรูปแบบบรรยาย/แบ่งกลุ่ม
อภิปราย/กรณีศึกษา ผ่านการอบรมระบบ
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom  
4. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับวนิัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขา้ราชการ 
รวมถึงการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างให้
ข้าราชการมีจิตสำนึกและพฤตกิรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถนำมาใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ วินัยของทางราชการอย่างถูกตอ้ง เป็น
ผู้ที่มีองค์ความรู้และสามารถถา่ยทอดและให้
คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกีย่วข้องได้ 
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งป้องกัน
และยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

1. ผู้เข้าอบรมไม่กล้าแสดงออก
หรือมีส่วนร่วมน้อยในการแสดง
ความคิดเห็น การร่วมกิจกรรม
และการเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ  
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
2. การอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ทำให้พบปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 
   2.1 ผู้เข้าอบรมขาด
แรงจูงใจ ไม่มีวินัยและสมาธิ
ในการอบรม เนื่องจากบางครั้ง 
มีภาระงานเร่งด่วนที่ต้อง
ดำเนินการในระหวา่งเขา้อบรม 
    2.2 ผู้เข้าอบรมบางส่วนมี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  
     2.3 บางหน่วยงาน
ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา
และขัดข้อง การรับฟังเสียง
ไม่ชัดเจน โน้ตบุ๊กมีไม่เพียงพอ 
และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่มี
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา การรับรู้ถึง
ความเสียหายที่ร้ายแรงซ่ึง
เกิดขึ้นจากการทุจริต เพือ่ให้
มีความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตตาม
บทบาทหน้าทีข่องตนเองให้
มากยิ่งขึ้นผ่านการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
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5. กระทรวงแรงงาน (ต่อ) 6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน
ความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สังกัด
ส่วนกลางทุก
หน่วยงาน จำนวน 
30 คน 

จำนวน 2 วัน
ระหว่างวันที ่24 
- 25 ก.พ. 2565 

1. ผู้เข้าอบรม จำนวน 31 คน 
2. งบประมาณ จำนวน 47,645 บาท 
3. การอบรมรูปแบบบรรยาย/แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น/อภิปราย/แลกเปลีย่นเรียนรู้/
กรณีศึกษา ณ หอ้งประชุมกรมฯ  
4. อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการวิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพือ่กำหนดมาตรการ 
แนวทางในการปอ้งกัน ควบคุมหรอืลดความ
เส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของหน่วยงาน และเพือ่ให้ผู้เข้าอบรม
สามารถวิเคราะห์งานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบที่
อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ และสามารถเผยแพร่
ความรู้และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทีอ่าจ
ก่อให้เกิดความเสีย่งการทจุริตและเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกีย่วข้องได้ 

การอบรม ณ หอ้งประชุมกรมฯ 
ทำให้สถานที่ไม่เหมาะสม 
และไม่เอื้ออำนวยต่อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
ในการรวมกลุ่มเพื่อระดม
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และอภิปรายร่วมกัน 
ของผู้เข้าอบรม 

การได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ที่เหมาะสมจะส่งผลให้
สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

7. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหมข่อง
สำนักงานประกันสังคม โดยมีหัวข้อบรรยายที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น  
- การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต
และการดำเนินการทางวินยั 
- กฎหมายข้อมูลสว่นบุคคลและกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข 

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่และโอนย้าย
ของสำนักงาน
ประกันสังคม
ส่วนกลางและสว่น
ภูมิภาค 

7 วัน - ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน 
- ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันการทุจริตและการดำเนินการ 
ทางวินัย และกฎหมายข้อมูลสว่นบุคคลและ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

ระเบียบ ขอ้บังคับ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้การนำไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานยังไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมศึกษา 
ดูงานบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหนว่ยงาน 

8. โครงการการดำเนินการทางวินัยสำหรับ
เจ้าหน้าที่สำนกังานประกันสังคม โดยมหีัวข้อ
บรรยายที่เกีย่วขอ้ง เช่น 
- จริยธรรมกับการป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
- วินยัข้าราชการ และบทบาท/จรรยาบรรณ
ของผู้ดำเนินการทางวินยั 

ข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการทาง
วินัยของสำนกังาน
ประกันสังคม 

3 วัน - ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน 
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้สืบสวน
ตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยได้อยา่ง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่กฎหมาย
กำหนด 

ผู้เข้าอบรมยังไม่ทราบถึง
กระบวนการการดำเนินการ
สืบสวน สอบสวน และข้อ
ระเบียบต่างๆ 

นำกรณีศึกษามาประกอบ
และอาจนำปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงมาศึกษา พรอ้มถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการทำงาน
และวิธกีารแก้ปัญหาต่างๆ 
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แผนการดำเนินการในอนาคต : 1. จัดกจิกรรมอบรมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชนเพือ่พัฒนาทกัษะให้เป็นวิทยากรตัวคูณด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับพื้นที่ โดยการต่อยอดพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถใหแ้ก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีทักษะในการเป็นวิทยากรให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหก้ับประชาชนในระดับพื้นที่ 
2. มีแผนการขยายผลโครงการ โดยจัดอบรมให้ครอบคลุมถึงบุคลากรของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจดัซ้ือจัดจ้าง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  
เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางหรือมาตรการ เพื่อปอ้งกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสให้กับกระทรวงแรงงาน 
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะสอดแทรกหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ในการฝึกอบรมต่างๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ การอบรมข้าราชการใหม ่การฝึกอบรมนักบริหารระดับต้นของกรมฯ  
และหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป 
4. ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการปลูกฝังวธิีคิด สร้างจิตสำนึกในความซ่ือสัตย์สุจรติ และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีส่วนรว่มในการส่งเสริมและมีค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและยับยั้งการทุจริตภายในหนว่ยงาน 
5. ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์ความเส่ียงให้สอดคล้องกับภารกจิบทบาทหนา้ที่ และสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้
ได้มาตรการและแนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่สอดคล้องและเท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   
6. กระทรวงวัฒนธรรม 
(สำนักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม) 

1. อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Meeting) ให้กับบุคลากรสำนกังาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สว่นกลางและส่วน
ภูมิภาค) สำนักงานรัฐมนตรี และเครือขา่ยของ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยดำเนินการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้นำความรู้ไป
ปรับใช้และขยายผลในหน่วยงานหรือพืน้ที่ได้
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
ของกระทรวงวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งใน
การร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

ทั้งหมด 317 คน  
๑. ข้าราชการ
สำนักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม 
(ส่วนกลาง) และ
สำนักงานรัฐมนตรี 
จำนวน 13 คน 
๒. ข้าราชการของ
สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดทุกจังหวัด 
จังหวัดละ 2 คน 
จำนวน 152 คน 
3. เครือข่ายของ
กระทรวงวัฒนธรรม 
เช่น สภาวัฒนธรรม 
จังหวัด ผู้นำชุมชน 
ชุมชนคุณธรรม 
เครือข่ายเด็กและ 
เยาวชน เครือขา่ย
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม 
ทุกจังหวัดจังหวัดละ 
2 คน จำนวน 152 คน 

ระหว่างวันที ่
23 - 24
กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ศูนย์ประชุม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ชั้น ๘ และ 
สำนกังานวัฒนธรรม 
จังหวดัทุกจังหวัด 

1.1 เชิงปริมาณ - มีผู้เข้ารับการอบรม
เครือข่ายเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจริต 
กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งหมดจำนวน 317 คน 
เป็นบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
(ส่วนกลาง) และสำนกังานรัฐมนตร ีจำนวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.10 บุคลากรสำนักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม (สว่นภูมภิาค) จำนวน 
152 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.95 และเครือข่าย 
ของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 152 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.95 
1.2 เชิงคุณภาพ - จากการทำแบบทดสอบ
ก่อนและหลังการอบรมเพื่อประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ เกี่ยวกับ
การป้องกันและเฝ้าระวังการทจุริต การสามารถ 
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม การต้านทุจริตในสถานการณ์การ
เปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital 
Disruption) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
และแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
ที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหนา้ที่” ในหนว่ยงานของรัฐ ผู้เข้ารับ
การอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.71 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

6. กระทรวงวัฒนธรรม (ต่อ) 
(สำนักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม) 

2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการ 
ที่ดีรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ในหัวข้อ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมผา่นระบบ
ออนไลน์ (Zoom Meeting) 

ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ 

ระหว่างวันที ่
๒๒ - ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
และระหวา่ง 
วันที่ ๒๘ – ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

2.1 เชิงปริมาณมีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหวา่งทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งหมดจำนวน 78 คน 
เป็นข้าราชการฯ สำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม (ส่วนกลาง) จำนวน 7 คน 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 31 คน 
กรมการศาสนา จำนวน 1 คน กรมศิลปากร 
จำนวน 36 คน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 
1 คน สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์จำนวน 2 คน 
2.2 เชิงคุณภาพจัดอบรมในหัวข้อ การคิด
แยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับขา้ราชการบรรจุ
ใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย 
รูปแบบและผลกระทบของการทุจริต สามารถ
วิเคราะห์ตนเองตระหนักถึงความละอายและ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี ในหัวข้อ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในทุกปีงบประมาณ 
7. กระทรวงสาธารณสุข 1. STRONG จิตพอเพยีงต้านทุจริต บรรจหุลักสูตร 

ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

จำนวน 17 หนว่ยงาน 
ส่วนราชการระดับกรม 
หน่วยงานในกำกับ ฯ 
องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ 
 

1 ป ี หน่วยงานจำนวน 17 หน่วยงาน จัดการอบรม
ตามหลักสูตรที่กำหนด 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. บรรจุหลักสูตรในตัวชี้วัดที ่8 การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใต้การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารสว่นภูมภิาค (MOPH ITA) 
 

1,854 หน่วยงาน 
(สสจ. รพศ. รพท. 
สสอ. รพช.) 

1 ป ี หน่วยงานจำนวน 1,854 หน่วยงาน (สสจ. 
รพศ. รพท. สสอ. รพช.) จัดการอบรมตาม 
หลักสูตรที่กำหนด 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

7. กระทรวงสาธารณสุข 
(ต่อ) 

3. บรรจุหลักสูตรในโครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญทีอ่ยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

จำนวน 35 คน 5 วัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนกังานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข เอกสารเพิ่มเติมและภาพ
ประกอบการดำเนินการฯ ปรากฎตามลงิก์ย่อ 
(Short link) หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
https://moph.cc/Gz1EWUFw- 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขยายผลกบัส่วนราชการระดับกรม ขยายผลกับ รพ.สต. หน่วยงานในกำกบั ฯ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
8. กระทรวงอุตสาหกรรม  
(ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ)  

1.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี   
(รุ่นที่ 18) จำนวน 1 รุ่น   

ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 
ในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ระหว่างวันที ่24 
ม.ค. –  
2 ก.พ. 64 

โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกภายในบุคคลให้มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต ตามหลักการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้ารับการฝกึอบรม 
จำนวน 45 คน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2.โครงการสัมมนา "ปลกูฝังวธิีคิด สร้างจติพอเพียง 
ต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครั้งที่ 1" 

อุตสาหกรรมจังหวัด 
76 จังหวัด 

วันอังคารที่   
22 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุมชุณ
หะวัณ ชั้น 3 
สปอ. ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(zoom) 

การเสริมสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่จะปฏิบัติงาน 
โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ไม่รับของขวัญ 
และของกำนัลทกุชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่และ 
สามารถคิดแยกแยะระหวา่งประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ความละอาย 
และไม่ทนต่อการทุจริตพร้อมทั้งการเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับแนวทางการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างซ่ือสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน โดยมีผู้เข้ารว่ม 
สัมมนา จำนวน 76 คน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3.โครงการสัมมนา "ปลูกฝังวธิีคิด สร้างจิต
พอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2" 

บุคลากรในสังกัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม  
และสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
(ส่วนกลาง) 

วันอังคารที่  24  
พฤษภาคม 2565   
ณ โรงแรมเซ็นจูรี ่
พาร์ค กรุงเทพฯ   

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 43 คน -ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

8. กระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อ) 
(ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ) 

4.โครงการสัมมนา "ปลูกฝังวธิีคิด สร้างจิต
พอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 3" 
จำนวน 14 จังหวัด ประกอบดว้ย อ่างทอง 
กาญจนบุร ีชัยนาท  ชุมพร นครปฐม ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ์ พระนครศรีอยุธยา  สงิห์บุรี 
สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม อุทัยธาน ี 
สุพรรณบุรี  

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานปลัด 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
(ส่วนภูมิภาค)  
 

ระหว่างวันที ่30 
- 31 พฤษภาคม 
2565  
ณ โรงแรม 
ไอธารา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา  
จังหวัดเพชรบุรี 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 27 คน -ไม่มี- -ไม่มี- 

5.โครงการสัมมนา "ปลูกฝังวธิีคิด สร้างจิต
พอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 4" 
จำนวน 15 จังหวัด ประกอบดว้ย เชียงราย 
กำแพงเพชร พะเยา เชียงใหม่ ตาก นา่น        
พิจิตร พิษณุโลก แพร่เพชรบูรณ์ ลำปาง 
แม่ฮ่องสอน ลำพูน  สุโขทยั อุตรดิตถ์ 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานปลัด 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
(ส่วนภูมิภาค)  
 

ระหว่างวันที ่ 
6–8 มิถุนายน  
2565   
ณ โรงแรมสุโขทัย
เทรเชอร ์รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 
จังหวัดสุโขทัย 

มีผู้เข้าร่วมสมัมนา จำนวน 27 คน -ไม่มี- -ไม่มี- 

6.โครงการสัมมนา "ปลูกฝังวธิีคิด สร้างจิต
พอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 5" 
จำนวน 14 จังหวัด ประกอบดว้ย สระแก้ว 
ชลบุร ีจันทบุรี ตราดฉะเชิงเทรา นครนายก  
นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบรุี 
ระยอง ลพบุรี สระบุรีสมุทรปราการ 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานปลัด 
กระทรวงอุตสาหกรรม
(ส่วนภูมิภาค)  
 

ระหว่างวันที ่16–
17 มิถุนายน 
2565   
ณ โรงแรมทวาราวด ี
รีสอร์ท อำเภอศรี
มหาโพธ ิ 
จังหวดัปราจนีบุร ี

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 24 คน -ไม่มี- -ไม่มี- 

9. สำนักงาน ก.พ. 1. จัดการสัมมนารว่มกับคณะกรรมการ
จริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน
จริยธรรมเพื่อชี้แจงการจัดทำข้อกำหนด
จริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงาน
ด้านจริยธรรม โดยจัดให้มกีารเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัการปอ้งกัน 
การทุจริต ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายในหัวขอ้  
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวม (COI)” 

ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ
จริยธรรม และ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ในกลุ่มงาน
จริยธรรมใน
ส่วนกลาง และ
จังหวัด จำนวน 
๓๐๐ คน 

๒๒ - ๒๓ ก.ย. 
2564 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
(COI) ซ่ึงจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการจัดทำ
ข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

9. สำนักงาน ก.พ. (ต่อ) 2. จัดการสัมมนาเชิงปฏบิัติการร่วมกับองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลและองค์กรที่มีหน้าที่
จัดทำประมวลจริยธรรม เพือ่ชี้แจงแนวทาง 
การจัดทำขอ้กำหนดจริยธรรมสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อติดตาม
ความก้าวหนา้ของการจัดทำประมวลจรยิธรรม 
ซ่ึงได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนกังาน ป.ป.ช. 
บรรยายในหวัข้อ“การขัดกันระหวา่งประโยชน์
ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม (COI)” 

องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
และองค์กรที่มี
หน้าที่จัดทำ
ประมวลจริยธรรม 
จำนวน ๓๐๐ คน 

๑๘ มิ.ย. 2564 ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ เร่ืองการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
(COI) ซ่ึงจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการจัดทำ
ข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดทำหลักสูตรการพัฒนาจรยิธรรมสำหรับเจา้หน้าที่ของรัฐ เพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัมาตรฐานทางจริยธรรม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และยึดถือแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจรยิธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยบรรจุหวัข้อวิชา : 
การรู้เท่าทันความเส่ียงเร่ืองการขาดความซ่ือสัตย์สุจริต ไว้ในหลักสูตรสำหรับเจา้หน้าที่ของรัฐแรกบรรจุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐแรกบรรจุได้ศึกษาถึงเรื่องที่เป็นความเส่ียงต่อการปฏบิตัิงานซ่ึงอาจถูกกล่าวหาเร่ืองขาดความซ่ือสัตย์
สุจริต เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจัยความเส่ียงเร่ืองการขาดความซ่ือสัตย์สุจริต และแนวทางในการดำเนินการเมื่อเผชิญความเส่ียง 
10. สำนักงาน ก.พ.ร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการ 
เป็นข้าราชการที่ดี” 

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ของสำนักงาน 
ก.พ.ร. จำนวน ๒๔ คน 
ประกอบดว้ย 
นักพัฒนาระบบราชการ
จำนวน ๑๖ คน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
จำนวน ๔ คน และ
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี จำนวน ๑ คน 
และสำนัก งาน ก.พ. 
ได้ขอความอนุเคราะห ์
ให้ข้าราชการใน
สังกัดที่อยู่ระหวา่ง
การทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
เข้าร่วมอบรมด้วย 
จำนวน ๓ คน ได้แก ่
นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 

ระหว่างวันที ่10-
16 พ.ย. 64 เวลา 
9.00-16.00 น. 

สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดโครงการอบรม
สัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” 
ระหว่างวันที ่๑๐ - ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
โดยเป็นการบรรยาย ดังนี้ 
๑) วันพธุที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หวัขอ้ “สิทธิประโยชน ์
การเป็นสมาชิก กบข.” โดย นางสาวพรรณ
สุดา สุขวิสฏิฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการ
สมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
เป็นวิทยากร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หัวข้อ“การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ
ยุคใหม่” โดย คุณวิภาวี อริยะสุนทร ผู้วิเคราะห์ 
อาวุโส คุณ สุมิตร กล่ำศิริ ผู้ชว่ยผู้อำนวยการ 
และคุณวัลยา ศรีทองอุ่น ผู้วิเคราะหอ์าวุโส 
ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นวิทยากร 
๒) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ “หลักคุณธรรม 
อุดมการณ์ และจรรยาบรรณสำหรับขา้ราชการ

ควรบูรณาการหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษากบัหลักสูตร 
ข้าราชการที่ดีของสำนักงาน 
ก.พ. ซ่ึงมีเน้ือหาที่สอดคล้อง
กัน คือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนใน
การอบรมให้กบัเจ้าหนา้ที ่
ในหน่วยงาน 

-ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

10. สำนักงาน ก.พ.ร. 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ คน และนัก
ทรัพยากรบุคคล 
จำนวน ๑ คน 

ที่ดีในการทำงานภาครัฐ” โดย นายพลังจิต  
โกศัลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พิเศษ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. 
เป็นวิทยากร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หัวข้อ “หลักคุณธรรมอุดมการณ์ และ
จรรยาบรรณสำหรับข้าราชการที่ดีในการ 
ทำงานภาครัฐ” (ต่อ) โดย นายพลังจิต  
โกศัลวัฒน์ นกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. เป็นวทิยากร 
๓) วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ 
“พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑” โดยนายธีรวัฒน์ ไม้สุวรรณกุล 
นิตกิรชำนาญการพิเศษ สำนกักฎหมาย 
สำนักงาน ก.พ. เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หัวขอ้ “จิตสำนกึในการมวีินัย และวินขั้าราชการ” 
โดย นายชานนท ์แก่นสวาท นิติกรชำนาญการ 
และนางสาวลดารตัน์ ทารวิงศ์ นิตกิรปฏิบตัิการ 
สำนักมาตรฐานวินยั สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากร 
๔) วันจันทร์ที่ ๑5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ“การเขียน 
หนังสือราชการ” โดย นางสาวจรยิา สมานเด
ชา นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและ
ระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ “การปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชนท์ับซ้อน 
และการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด” 
โดย นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์ เจา้พนักงาน
ป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนายสราวุฒิ 
เศรษฐกร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจรติ
ชำนาญการ สำนกังาน ป.ป.ช. โดยมีเน้ือหา
เกี่ยวกบัการปฏิบัติหนา้ที่เพื่อปอ้งกันมิให้เกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้และรับ
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

10. สำนักงาน ก.พ.ร. 
(ต่อ) 

ของขวัญหรือประโยชนอ์ื่นใด และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการขัดกันแห่งผลประโยชน ์
(conflict of interest) ทั้งนี ้ได้มีการประเมนิผล 
จากการจัดอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในหวัข้อ “ความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัการขัดกัน ระหว่างประโยชน์สว่น
บุคคลกับประโยชน์สว่นรวม” ร้อยละ ๘๖.๓๙ 
๕) วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ “ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง” โดย นางกมลิน ีสุขศรีวงศ์ 
ผูอ้ำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำริ สำนกังาน กปร.  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การอภิปรายกลุ่ม 
“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือ
โครงการภูมิปัญญาทอ้งถิ่น” 
 
 

แผนการดำเนินการในอนาคต : นำหลักสูตรทุจริตศึกษามาประยกุต์ใช้ในการสร้างทัศนคติ วัฒนธรรม และค่านยิมเกี่ยวกับการปอ้งกันและต่อตา้นการทจุริตให้กับบุคลากรของสำนกังาน ก.พ.ร. ให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
11. สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
(สำนกังาน กปร.) 

1. โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบรหิาร
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 10 
2. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์
ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำรแิละปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที ่9 
โดยบรรยายให้ความรู้วิชา “STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร นบร. และ
หลักสูตร พพร. 

3 ชั่วโมง 1. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบร. จำนวน 
57 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรในเร่ือง 
STRONG 
2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พพร. จำนวน 
60 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรในเร่ือง 
STRONG 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดให้มกีารบรรยายวิชา “STRONG :จิตพอเพยีงต้านทุจริต”ในหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ หลกัสูตร นบร. รุ่นที่ 11 และหลักสูตร พพร. รุ่นที่ 10 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

12. สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)  
สำนักนายกรัฐมนตรี 

1. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต : หลกัสูตร
ข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทจุริต สศช. 
(STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 
2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงรุกการ
ประเมินและยกระดบัคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
ต้านทุจรติในสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่เป็น
ผู้แทนของสำนัก 
กอง และศูนย ์ฯ 
ภายใน สศช. 

วันที่ 12 
พฤศจิกายน 
2564 ถึง วันที ่
18 มกราคม 
2565 

ปรากฏในขอ้มูลกิจกรรมย่อย 1.1.1-1.1.6 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนมกราคม 2565 แม้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
COVID 19 จะบรรเทาลง 
และเจ้าหนา้ที่ของภาครัฐ
บางส่วนได้กลับเข้าทำงานใน
หน่วยงานแล้ว หลังจากที่ สศช. 
มีนโยบายใหป้ฏบิัติงาน นอก
สถานที่ (Work from Home) 
มาระยะหนึ่ง อยา่งไรก็ตาม 
สถานการณ์ปัจจุบันยังคง
ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
และสศช. มีนโยบายให้ดำเนิน 
การหรือประชุมออนไลน์เป็น
หลัก ดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต (ศปท.) จึงจัดกิจกรรม 
ต่างๆ  ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM) 
เป็นหลักตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่กระจายของโรค COVID-19 
อย่างเคร่งครดัสถานการณแ์ละ 
รูปแบบการทำงานดังกล่าว 
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กิจกรรม 
ย่อยบางกิจกรรมมีจำนวนผู้เขา้ร่วม 
น้อยลง เนื่องจากตอ้งปฏิบัติภารกิจ 
หลักของกอง/ศูนย์/สว่นงาน 
ที่ตนสังกัดอยู่ภายใต้
ข้อจำกัดของเวลาและ
สถานที่ทำงาน จึงทำให้มี
เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ย่อยบางกิจกรรมได้  

ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
โดยใช้ระบบการประชุม
ทางไกล (Zoom) 
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12. สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)  
สำนักนายกรัฐมนตรี (ต่อ) 

1.1 ภาคทฤษฎ ี
๑.๑.๑ การรับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน 
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง  ถนนพิษณุโลก 
กรุงเทพมหานคร บรรยายและนำชมโดย 
วิทยากรของพิพธิภัณฑ์ต้านโกง 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่เป็น
ผู้แทนของสำนัก 
กอง และศูนย ์ฯ 
ภายใน สศช. โดย
แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็น 2 
กลุ่ม เพื่อเดินทางไป
ร่วมกิจกรรม ณ 
สถานที่ดังกล่าว 
จำนวนรวม ๘๕ คน 

กลุ่มที่ 1 ศึกษาดู
งาน วันที่  
12 พฤศจิกายน 
2564 จำนวน 
39 คน  
 
กลุ่มที่ 2 ศึกษาดู
งาน วันที่  
23 พฤศจิกายน 
2564 จำนวน 
๔๖ คน 

จากแบบสำรวจ มีผลสรุปดังนี้ 
-  ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ โดยผู้เข้าร่วมกลุ่ม
ที่ 1 ร้อยละ 82.50 จากจำนวนทั้งหมด และ
ผู้เข้าร่วมกลุ่มที่ 2 ร้อยละ 88.88 จากจำนวน
ทั้งหมด ระบุว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  
-  ประเด็นความคุ้มค่าต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก 
(ระดับ 3.38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 4.00 
คะแนน) ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า 
ผู้เข้าร่วมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๒ ครั้ง  
อยู่ที่ร้อยละ ๘๖.๕๒ 

-ไม่มี- แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ย่อย 1.1.1-1.1.6 เน้นการ
จัดการบรรยายและอภิปราย
นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล (Zoom) ณ 
สถานที่ตั้งของผู้เข้าร่วม ทั้ง
ที่ สศช. และที่บ้านพัก ตาม
แนวทางปฏบิัติงานนอก
สถานที่ (Work from 
Home) ภายใต้มาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID 19 ๑.๑.๒ การฟังบรรยาย 

หัวข้อ การประเมินความเส่ียงการทุจริต  
บรรยายโดย นางฉววีรรณ นิลวงศ์  
เจ้าหน้าที่ระดับผู้เชี่ยวชาญของ สำนักงาน ป.ป.ท. 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้แทนของ
สำนัก/กอง/ศูนย์
และกลุ่ม ภายใน 
สศช. จำนวน 33 คน 

วันที่ 30 
พฤศจิกายน 
2564 เวลา 
09.00-11.00 น. 

จากการสรุปแบบประเมินผลการจัดกจิกรรม 
ผู้เข้าร่วมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป คิดเป็นร้อยละ 84.58 

-ไม่มี- 

๑.๑.๓ การฟังบรรยายและอภิปราย 
หัวข้อ พระราชบญัญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม
และประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน  
บรรยายและนำการอภปิรายโดย  
คุณอาทิตติยา เหล่าเจริญวงศ์ นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมจริยธรรม  
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้แทนของ
สำนัก/กอง/ศูนย์
และกลุ่ม ภายใน 
สศช. จำนวน 33 คน 

วันที่ 14 ธันวาคม 
2564 เวลา 
09.30-11.30 
น. 

จากการสรุปแบบประเมินผลการจัดกจิกรรม 
ผู้เข้าร่วมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป คิดเป็นร้อยละ 82.85 

-ไม่มี- 

๑.๑.๔ การฟังบรรยาย 
หัวข้อ การนอ้มนำพระบรมราโชวาทและพระ
ราชดำรัสสู่ปฏิบัติ และประสบการณ์ในพื้นที่
ของข้าราชการต้นแบบ บรรยายโดย  
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน ี

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้แทนของ
สำนัก/กอง/ศูนย์
และกลุ่ม ภายใน 
สศช. และเจ้าหน้าที่
ผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 
94 คน 
 

วันที่ 21 ธันวาคม 
2564 
เวลา 09.30-
11.30 น. 

จากการสรุปแบบประเมินผลการจัดกจิกรรม 
ผู้เข้าร่วมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป คิดเป็นร้อยละ 85.00 

-ไม่มี- 
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12. สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)  
สำนักนายกรัฐมนตรี (ต่อ) 

2. ภาคการลงพื้นที่ : 
หลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลกัสูตรต้านทุจริต 
สศช. (STRONG NESDC) ประจำปี
งบประมาณ 2565 (ภาคการลงพื้นที่) 
สถานที่ในการจัดกจิกรรมประกอบด้วย 
๑.๒.๑ ชุมชนช่อสะอาด บ้านศาลาแดงเหนือ 
จังหวัดปทุมธาน ี
๑.๒.๒ ห้องประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 
๑.๒.๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านขนมไทย ป้า
มะลิ ภาคาพร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๒.๔ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบ้าน
ของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๒.๕ ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าเมืองสีเขยีว 
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้แทนของ
สำนัก/กอง/ศูนย์
และกลุ่ม ภายใน 
สศช. จำนวน ๓2 คน 

7- ๘ กรกฎาคม 
2565 รวม ๒ วัน 
ณ จังหวดัปทุมธาน ี
และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จากแบบสำรวจ มีผลสรุปดังนี้ 
-  ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ โดยผู้เข้าร่วมร้อย
ละ ๖8.๗๕ จากจำนวนทั้งหมด ระบุวา่ ความรู้
ที่ได้รับ มีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าที่ราชการ รวมทั้งมีความคิดเห็นวา่ 
จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในระดับมากที่สุด คือ 
8.73 คะแนนจากคะแนนรวม ๑๐ คะแนน 
- ประเด็นความคุ้มค่าต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก 
(ระดับ ๗๒.๗๒ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) 
- ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมมี
ระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ 
-  ความคิดเห็นเพิ่มเติมในภาพรวมจากผู้ร่วม
กิจกรรม เกีย่วกับประโยชน์ของเนื้อหาที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจในด้านตา่ง ๆ มากขึน้ เช่น 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม 
วิธีการดำรงตนอย่างสันติสุขที่ประยุกต์ใช้กับ
ตนเองและครอบครัว ประโยชนข์องการ
ประกอบอาชีพผ่านการส่งเสริมจากวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ควรมีการจัด
กิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องและเพิม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 

ภาพรวม ของกจิกรรม ฯ 
ภาคการลงพื้นที่ในช่วง 
เดือนกรกฎาคม 2565  
แม้สถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID 19 จะ
บรรเทาลง อย่างไรก็ตาม 
ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง  

เพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) ของ สศช. จึง
จัดกิจกรรมการลงพื้นที่ ให้
สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน 
การแพร่กระจายของโรค 
COVID-19 อย่างเคร่งครดั 
โดยผู้จดักิจกรรม กำหนด
แนวทางการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรค 
COVID-19 ดังน้ี 
(1)  กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่เกิน ๔๐ คน  
(2) ตรวจสอบผล ATK ของ 
ทั้งผู้จัดกิจกรรม วิทยากร ผู้ร่วม
กิจกรรม และพนักงานขับรถ  
(3) กำชับการรักษาระยะห่าง 
การสวมหน้ากากอนามัยและ
การล้างมือในระหว่างและ
ภายหลังกิจกรรมแต่ละช่วง  
(4) จัดอาหารและเครื่องดื่ม
แยกชุดสำหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละคน    
(5) ประสานและสอบถามผล
การตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมท้ังหมดหลังกิจกรรม
เสร็จสิ้นเพื่อให้แน่ใจว่า
กิจกรรมดำเนินการได้โดยไม่มี
ความเสี่ยงจากการแพร่กระจาย 
ของโรค COVID-19 
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แผนการดำเนินการในอนาคต : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในส่วนของภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการขบัเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นั้น สศช. มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมที่สนองตอบต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหลักสตูรต้านทุจริตศึกษาอยา่งต่อเนื่อง ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2566 สศช. โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต (ศปท.) ได้กำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุกควบคู่กับการสนับสนุนให้บุคลากร สศช. ปฏบิัติงานบนพื้นฐานของการเป็นตัวจริงในระบบราชการ (NESDC 
REAL) อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ ด้านที่ ๒๑ และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การบรรลุเป้าหมายตามทีแ่ผนแม่บท ฯ และหลักสูตร ฯ 
กำหนดไว้ โดยแนวทางการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการเป็นตัวจริงในระบบราชการ (NESDC REAL) นั้นยึดหลักการปฏิบัติงาน 8 ประการ ประกอบด้วย Responsiveness, Reliability, Efficient, Engagement, Agility, Accountability, และ 
Learning as a team ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566  สศช. (โดย ศปท.) จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต จิตพอเพียง STRONG NESDC สู่ NESDC REAL สศช. โปร่งใส ไร้ทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต เพือ่ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
13. สำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
บริหารความเส่ียงในการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกัน
การทุจริต โดยเป็นการบรรยายและการ
แบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัติในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์(ระบบ Zoom Meeting) 

เจ้าหน้าที ่
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎกีา และผู้
สังเกตการณ์ 

ดำเนินการใน 
วันจันทร์ ที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. และ
วันอังคาร ที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการของการบริหารความเส่ียงของการ
ดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น จากการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และสามารถนำหลักการของการบริหารจัดการ
ความเส่ียง ของการดำเนินงานที่อาจเกดิขึ้น
จากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมไปประยกุต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน ได้ตามภารกิจ 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. โครงการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างโปร่งใส โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
(Microsoft Teams) 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ 
กฤษฎกีา และผู้
สังเกตการณ์ 

ดำเนินการในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้ารว่มโครงการมี
ความรู้ ความเขา้ใจในการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการครองตน
จนเปน็วิถีชวีิตและปฏบิัติราชการไดอ้ยา่งโปร่งใส 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ได้มีการของบประมาณของสำนักงานฯ เพื่อดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 
๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเส่ียงของการดำเนินงานที่อาจเกิดจากการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส 
๒. โครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาสู่การปฏิบัติ เพือ่เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
๓. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการป้องกนัการทุจริต 
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14. สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(สำนักงานการศึกษาพระปริยตัิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา) 

1. นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ใน
การเรียนการสอนให้สอดคล้องในรายวิชา 
เพิ่มเติม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม  
2. การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา 
ประยุกต์ใช ้
3. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบรูณา
การกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาทกุระดับชัน้ 

นักเรียนโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ -๖ 

ตลอดปีการศึกษา ๑. นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ต่อต้านทุจริต การเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมด้วย
ศีล ข้อวัตรปฏบิัติ 
๒. นักเรียนได้รับทราบถึงความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำรงชีวิต  
มีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
ตรงต่อเวลา รู้จักหนา้ที่และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม 

๑. ตามโครงสร้างหลักสูตร 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม มี
จำนวนรายวิชาที่มาก ทำให ้
การปฏิบัตกิิจกรรมเป็นไป 
ด้วยความลำบาก 
๒. ลักษณะนิสัยพฤติกรรม
ส่วนบุคคลที่ถูกปลูกฝังมา
นานพฤติกรรมที่เห็นผิดเป็น
ชอบ คิดวาเร่ืองทุจริตไม่ใช่
ธุระหรือหนา้ที ่
๓. ขาดครูที่มีความเชี่ยวชาญ 
เชิงลึก ตรงตามหลักสูตร ฯ 
๔. ยังไม่มีสื่อการเรียนรู ้
ตามหลกัสูตรฯ ทีห่ลากหลาย 
เพียงพอ 
๕. สถานศึกษามบีุคลากร 
น้อย ต้องปฏิบัติงานในหลาย 
บทบาทหน้าที ่

๑. อาจเน้นลักษณะรูปแบบ 
ของการจัดทำ โครงการที่
สอดแทรกในกิจกรรมวัน
สำคัญ เพื่อลดภาระชั่วโมง
เรียนของสามเณร 
๒. ต้องการให้หนว่ยงาน 
ของรัฐมาให้ความรู้เกี่ยวกับ 
เร่ืองการทุจริต 
๓. ควรมีการอบรมคร ู
หลักสูตร/วิทยากร 
๔. ควรมีส่ือการเรียนรู้ที ่
หลากหลาย เช่น สือ่ออนไลน์ 
บทเรียนสำเร็จรูป 
๕. ควรมีโครงการอบรม 
ปลูกฝังเข้าค่ายคุณธรรม 
การอบรมธรรมเพื่อปรับเปลีย่น 
พฤติกรรมอยา่งต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกป ี
 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่นิ่งดูดายเมื่อเกิดการทุจริตขึ้น ไม่วา่จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน หรือเร่ืองใหญ่ ๆ ในสังคม ให้ผู้เรียนได้เห็นโทษของการทุจริตซ่ึงทำ
ให้สังคมเส่ือมทราม 
15. สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

1. หลักสูตรพนักงานเจา้หน้าที ่หมวดวชิา
ทั่วไป กลุ่มวิชาทั่วไป ชื่อวิชา “คุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของพนักงานเจา้หนา้ที่”  
โดยมีขอบเขตเน้ือหาการบรรยาย ดังนี้  
1) จริยธรรมของข้าราชการ มาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยายรรณของ
พนักงานเจ้าหนา้ที่  
2) การปอ้งกันและประพฤติมิชอบ 
 
 

ข้าราชการ 
สำนักงาน ปปง. 

3 ชั่วโมง มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ที่อาจจะนำไปสู่การทุจริต
และมาตรการด้านการควบคุมภายในที่สำคัญ
เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ส่งผลให้
การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 

-ไม่มี- ผู้จัดฯ พิจารณารูปแบบการ
จัดฝึกอบรมที่หลากหลาย
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 
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 2. การเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
- แต่งต้ังคณะทำงานเตรียมการรับการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หน่วยงานภายใน
สำนักงาน ปปง. 

ตามกรอบ
ระยะเวลาการ
ประเมิน 

แบบรายงานผลการพัฒนากระบวนงาน/การ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความ
โปร่งใสภายในหนว่ยงานของสำนักงาน ปปง. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-ไม่มี- เพื่อให้การดำเนินการของ
หน่วยงานเกิดประโยชน์
สูงสุดควรดำเนินการปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลา  
การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชน 

16. สำนักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานราช
บัณฑิตยสภาไม่มีการนำหลักสูตรต้านทจุริต
ศึกษาจัดฝึกอบรมบุคลากรของสำนกังาน 
ราชบัณฑิตยสภา 

บุคลากรของ
สำนักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖7 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะจัดโครงการ
ยกระดบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ITA)  
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะจัดโครงการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสำนักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา : การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

17. สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  
เร่ือง การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
และการศึกษาดูงาน ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง 

บุคลากร สลค. 
จำนวน ๓๐ คน 

1 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ทำให้มี
ข้อจำกัดในการดำเนินการ 
เช่น จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะ
เป็นหน่วยงานที่มภีารกจิ
หลักเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ประกอบกับมีความพร้อม
ของทรัพยากรตา่งๆ ที่จะ
สนับสนุนการดำเนินการจัด
หลักสูตรเพื่อสร้างวิทยากร
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต จึงควร
เป็นหน่วยงานหลกัในการจัด
หลักสูตรดังกล่าว และให้หนว่ยงาน 
ภาครัฐอื่นๆ ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และเป็นการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ 
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18. สำนักงบประมาณ 1. โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของ 
สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ข้าราชการ ลูกจา้ง 
พนักงานราชการ
ของสำนกังบประมาณ 
และผู้สังเกตการณ์ 
รวมจำนวน ๓๑๐ คน 

๑๒ - ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

สำนักงบประมาณได้จัดโครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการปอ้งกัน
การทุจริตของ   สำนกังบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์
และถ่ายทอดทาง Video Conference โดยมี
หัวข้อการบรรยาย ดังนี้     
1. “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”                    
โดย นายสุทธพิงษ์ บุญนธิิ รองผู้วา่การตรวจ
เงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
2. “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การ
เป็นข้าราชการสำนักงบประมาณยุค 4.0”                        
โดย นางอาทิตติยา เหล่าเจริญวงศ์                                 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ก.พ. 
3. “บ่อเกิดแห่งความสุข สนุกกับชีวิต”                     
โดย พระเทพปฏภิาณวาที (เจ้าคุณพิพธิ)               
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราช
วรมหาวหิาร เจา้คณะเขตดุสิต งบประมาณ                                                  
งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่าย
ในการสัมมนาและฝกึอบรม จำนวน ๑๒,๖00 บาท 
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(1) จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
159 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ของกลุ่มเป้าหมาย                           
(2) จำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ 
50 คนคิดเป็นร้อยละ 31 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด 
การประเมินผล                                              
(1) แบบทดสอบเพือ่ประเมินความรู้หลงัฟัง
บรรยาย (บางรายวิชา)                                                        
(2) แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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18. สำนักงบประมาณ 2. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้าราชการบรรจุใหม่
และพนกังานราชการ 
จำนวน 17 คน 

19 - 20 
เมษายน 2565 

สำนักงบประมาณได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 3 (ด้านใน) อาคาร 52 ป ีสำนักงบประมาณ 
โดยในวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้จัดให้มี
หัวข้อการบรรยายที่เกีย่วขอ้งกับการปลกูฝัง
ค่านิยมและสร้างทัศนคติที่ดี ในการปฏบิัติงาน
ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทีอ่ยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติราชการ ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี รวมถึง 
ให้เกิดความตระหนักในเรื่องของการปอ้งกนั และ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้                                                       
1. “คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ข้าราชการในการปฏบิัติงาน”                                      
2. “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ” โดย หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายยทุธนา 
สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)                                                                 
สำนักงบประมาณได้ให้ความสำคัญกับการ
ปลูกฝังข้าราชการใหม่ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย
และแนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสำนักงบประมาณ อาทิเช่น 
นโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy)” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมสุจริตในการไม่รับของขวัญและ ของ
กำนัลทุกชนิดจากการปฏบิัติหน้าที ่แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงบประมาณ และการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต 
ตลอดจนให้แนวทาง การประพฤติปฏิบตัิตน
ของข้าราชการใหม่ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
ข้อบังคับสำนักงบประมาณว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของข้าราชการสำนักงบประมาณ ซ่ึงเป็นการ
ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ
เพื่อประโยชนข์องส่วนรวมและประเทศชาติ 
รวมถึงน้อมนำพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 
10 และลักษณะของเจ้าหนา้ที่งบประมาณที่ดี 
ของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วย                              
งบประมาณ งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงาน 
และแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาบรกิารประชาชนและการ
พัฒนาประสิทธภิาพภาครัฐ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ                    
งบดำเนินงาน จำนวน ๒3,400 บาท  
 
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่ และพนกังานราชการ จำนวน 17 คน 
 
การประเมินผล                               
(1) การสังเกตพฤตกิรรมผู้เข้ารบัการฝกึอบรมให้  
ความสนใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัตหิน้าที่            
ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                          
(2) แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้หลังฟังบรรยาย 
(บางรายวิชา)                                                        
(3) แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
 
 

แผนการดำเนินการในอนาคต :  
สำนักงบประมาณมีแผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจรติของสำนักงบประมาณ และโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ในทุกปีงบประมาณ เพื่อให้
สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และเมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2563 ที่ให้หนว่ยงานของรัฐพิจารณานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการฝึกอบรมใหก้ับบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการนำหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ เพื่อให้บรรลุผลตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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19. สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (สลน.)  
สำนักนายกรัฐมนตรี 

1. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และ
พนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ของ สลน. 
- มีวัตถปุระสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตและด้านการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมของ สลน. 
- ระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  
- วิทยากร โดยผูบ้ริหาร และบุคลากร สลน. 

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่และพนักงาน
ราชการที่ได้รับการ
จัดจ้างใหม่ รวม
จำนวน ๑๐ คน 

วันที่ ๗ - ๘ 
เมษายน ๒๕๖๕  
(๒ วัน) 

ข้าราชการและพนกังานราชการบรรจุใหม่ 
ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการ
ทุจริต และประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนและนำไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิัตงิาน
และปฏิบัติตนได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. โครงการอบรม “การปลูกจิตสำนึกสาธารณะ 
เพื่อสร้างพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต โดยยดึมั่น
คุณธรรมจริยธรรม”  
- มีวัตถปุระสงค์เพื่อปลุกจิตสำนกึสาธารณะให้
บุคลากร สลน. มีพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต ยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพือ่สร้างพฤตกิรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
- ณ ห้องประชุมชั้น ๓ (ตกึแดง) สลน. และ
ระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  
- วิทยากร โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

บุคลากรของสำนัก
เลขาธิการนายก 
รัฐมนตรี สำนักงาน
ปลัดสำนักนายก 
รัฐมนตรี สำนัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และ
สำนักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ 
รวมจำนวน ๑๔๘ คน 

วันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๕ เวลา 
๑๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
(๓ ชั่วโมง) 

มีผลการทดสอบก่อนอบรมเฉลี่ยร้อยละ ๒.๔๖ 
และมีผลการทดสอบหลังอบรมเฉลีย่ร้อยละ 
๖.๐๗ ซ่ึงบุคลากรที่เข้าร่วมฯ มีความเข้าใจ 
เกินร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้ารับการอบรมบางรายมี
ข้อจำกัดของอุปกรณ์ และ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ในการ
เข้าร่วมการอบรม 

๑) ควรมีการอบรมเพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรของ สลน. 
ได้ตระหนักถึงเรื่องของคุณธรรม 
และจริยธรรมอย่างเป็นประจำ 
และต่อเนื่อง และให้มกีาร
ดำเนินการต่อยอดจากการ
อบรม โดยจัดให้มีกระบวนการ 
สร้างสังคม สลน. ให้เป็นองค์กร 
คุณธรรม ทำกิจกรรมที่ปลูก
จิตสำนึกเร่ืองคุณธรรมอย่าง
จริงจังและสรา้งความตระหนกั 
และรับรู้ทุกภาคส่วน 
๒) ระยะเวลาน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับเนื้อหา ควร
ขยายเวลาการอบรมมากขึ้น 
๓) วิทยากรบรรยายให้
ความรู้ได้น่าสนใจ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทาง
ปฏิบัติและการบริหารงานด้านพัสดุ” 
- มวีัตถปุระสงค์เพือ่เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ 
แนวทางปฏบิัติและการบริหารงานด้านพัสดุ ให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ นโยบาย No Gift 
Policy รับนโยบายการดำเนินการ จากผู้บริหาร 
และทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดำเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

บุคลากรของสำนัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 
จำนวน ๙๘ คน 

วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. (๖ 
ชั่วโมง) 

มีผู้เข้าร่วมการทดสอบก่อนอบรม จำนวน ๙๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๔ และผู้เข้าร่วมการทดสอบ
หลังอบรม จำนวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัตแินวปฏิบัติ
ในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของสำนกั
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
- ณ ห้องประชุมชั้น ๓ (ตกึแดง) สลน. และ
ระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  
- วิทยากร โดยนางสาวอภิรดี เกษศรีสังข์ 
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ 
สลน. และนางปนัดดา เล้ียวรุ่งโรจน์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสด ุ
 

 4. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- มีวัตถปุระสงค์ เพื่อให้บุคลากรสำนกั
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ใกล้เคียงได้รับมุมมอง แง่คิด ในเร่ืองของ
คุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน การรักษา
ความลับของทางราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานใหด้ำรงตน
มีความเป็นกลางทางการเมือง 
- ณ ห้องประชุมชั้น ๓ (ตกึแดง) สลน. และ
ระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) 
วิทยากรโดย 
๑) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
(นางสาวดวงสุดา  ศรียงค์) หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
๒) นายวรรธนพงศ์  คำด ีผู้อำนวยการสว่น
ส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
3) นางสาวดวงดาว คล้ายปาน นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ สำนักงาน ก.พ. 
 

บุคลากรของสำนัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 
จำนวน ๑๗๐ คน 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
และ วันที ่๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
เวลา๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐  น  
(๘ ชั่วโมง) 

บุคลากร สลน. และหน่วยงานใกล้เคียงได้รับ
มุมมอง แง่คิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน การรักษา
ความลับของทางราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และมีความเข้าใจรว่มกันในการปฏิบัติงานให้
ดำรงตนมีความเป็นกลางทางการเมือง 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน และองค์การมหาชน 

1. กระทรวงพลังงาน 
1.1 สำนักงานกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง (สกนช.) 
(องค์การมหาชน) 

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เพื่อความร่วมมือดา้นการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีมาตรฐาน
และมีธรรมาภบิาล 

บุคลากรของ
หน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

24 - 25 มีนาคม 
2565 

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ
ของกองทุนฯ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางสร้างความโปร่งใสและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : "ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานให้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (4) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไปปรับใช้ในการฝึกอบรมในหลกัสูตรของหน่วยงาน" 
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนำหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และใน
โครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหนว่ยงาน 
โดยดาเนินการตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.  
ที่ ปช 0010/ว0035 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
โดยแจ้งให้พนกังาน กฟภ.ร่วมประชาสมัพันธ์ 
และนำสื่อการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
พ.ศ. 2564 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน และในโครงการ หรือหลักสูตรฝึกอบรม
ของหน่วยงาน 

ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม 2565 
เป็นต้นไป 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคได้ดำเนินการแจ้งให้
หน่วยงานภายในสังกัดนำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา พ.ศ. 2564 ไปปรับใช้ในการเรียนการ
สอน และในโครงการ หรือหลักสูตรอบรมของ
หน่วยงาน ตามหนังสือ เลขที ่กพค.(บร)
1529/2565 ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2565 
เรียบร้อยแล้ว 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. การไฟฟ้านครหลวง จัดการอบรมหลกัสูตร คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้บริหารและ
พนักงาน จำนวน 
600 คน 

พฤษภาคม 
2565 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกีย่วกบั 
คุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการ
ทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. และ
วิทยากรภายใน ซึ่งได้จัดการอบรม 3 รุน่ผ่าน
ระบบ VDO Conference  ในวันที่ 3, 6 และ 
22 พฤษภาคม 2565 โดยมีจำนวนผู้เข้าการ
อบรมทั้งสิ้น 686 คน 

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 จึงมีการ
ปรับรูปแบบการอบรมเป็น
แบบออนไลน์ ผ่านระบบ 
VDO-Conference 

-ไม่มี- 

4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

จัดการบรรยายออนไลน์ ในหัวขอ้การตา้น
ทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 

ผู้ปฏิบัติงานระดับ 
4 ขึ้นไป ซ่ึงมีอายุ
งานอย่างน้อย 1 ปี 
ที่ได้รับคัดเลือกจาก
หน่วยงาน 

วันที่ 10 
พฤษภาคม 2565 
เวลา 9.00 - 
12.00 น. 

ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยมีผู้ปฏิบัติงานเขา้ร่วม
รับการอบรมประมาณ 280 คน 

เนื่องจากเป็นการจัดอบรม
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Zoom ทำให้มีข้อ
กำจัดในเร่ืองของจำนวนผู้
เข้าอบรมที่ระบบสามารถ
รองรับได้ 

-ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดทำสือ่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และช่องทางการรับชมคลิปวีดีโอย้อนหลัง ในอนาคตอาจปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่ในรูปแบบของ e-learning เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 1. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการ
ต้านทุจริตศึกษา รุ่นที ่1 

พนักงานการท่าเรือฯ 
จากทุกฝา่ย/สำนัก 
จำนวน 100 คน 

1-15 กรกฎาคม 
2564 

- เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนกิส์  
(e-Learning) ผ่านระบบออนไลน์ 
- ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน ไมผ่่าน
การฝึกอบรม จำนวน 1 คน เนื่องจากตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เข้า
รับการรักษาที ่รพ.จุฬาลงกรณ์ 

- มีประโยชน์มากสามารถ
นำไปปรับใชก้ับการปฏิบัติงาน 
และในการดำเนินชีวิต 
- การอบรมระบบออนไลน์มี
ความเหมาะสมมากกบั
สถานการณ์ปัจจุบัน มีความ
ยืดหยุ่นและสะดวก 

-ไม่มี- 

2. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการ
ต้านทุจริตศึกษา รุ่นที ่2 

พนักงานการท่าเรือฯ 
จากทุกฝา่ย/สำนัก 
จำนวน 100 คน 

1-15 สิงหาคม 
2564 

- เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนกิส์  
(e-Learning) ผ่านระบบออนไลน์ 
- ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน ไมผ่่าน
การฝึกอบรม จำนวน 1 คน เนื่องจากตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เข้า
รับการรักษาที ่รพ.สนามบุษราคัม อิมแพค 
เมืองทองธานี 

- เป็นหลักสูตรที่ดีและปลกุ
จิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน 
เข้าใจถึงลักษณะการทจุริต
ในรูปแบบต่างๆ 

-ไม่มี- 

5. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 3. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) หลักสตูร ความรู้เกี่ยวกับการ
ต้านทุจริตศึกษา รุ่นที ่3 

พนักงานการท่าเรือฯ 
สังกัดฝ่ายตรวจสอบ 
จำนวน 33 คน 

23-27 สิงหาคม 
2564 

- เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนกิส์  
(e-Learning) ผ่านระบบออนไลน์ 
- ผ่านการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

- ความรู้ทันสมยั เข้าใจ
บริบทการทำงานที่ถกูต้อง
เหมาะสมในองค์กรภาครัฐ 

-ไม่มี- 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการ
ต้านทุจริตศึกษา รุ่นที ่4 

พนักงานการท่าเรือฯ 
ระดับ 6-9 จากทุก
ฝ่าย/สำนัก จำนวน 
100 คน 

1-15 พฤษภาคม 
2565 

- เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนกิส์  
(e-Learning) ผ่านระบบออนไลน์ 
- ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน ไมผ่่าน
การฝึกอบรม จำนวน 1 คน 

- ควรมีตัวแทนจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น 
สำนักงาน ป.ป.ช. มา
บรรยายในหวัข้อนี้เพราะจะ
ได้รับรู้และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการทจุริตมากยิ่งขึ้น 
 

-ไม่มี- 

5. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการ
ต้านทุจริตศึกษา รุ่นที ่5 

พนักงานการท่าเรือฯ 
ระดับ 6-9 จากทุก
ฝ่าย/สำนัก จำนวน 
100 คน 
 

1-15 พฤษภาคม 
2565 

- เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนกิส์  
(e-Learning) ผ่านระบบออนไลน์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีแผนการพัฒนาบคุลากรทั่วทั้งองค์กรในหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการต้านทุจริตศึกษา ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมปีละ 200 คน ดว้ยวธิีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยผ่านระบบออนไลน ์
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

6. การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 

1. หลักสูตร การต้านทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption สำหรับผู้บริหารระดับสูง 

ผู้อำนวยการฝ่าย 
/ รองผู้ว่าการ / 
ผู้ช่วยผู้วา่การ 
จำนวน 28 คน 

18 มี.ค. 65 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 28 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  
ร้อยละ 91 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา สำหรับระดับ
ปฏิบัติ (On-air) 

พนักงานระดับ 
4 - 7 จำนวน 
64 คน 

17 มิ.ย. 65 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.88 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  
ร้อยละ 83 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดฝกึอบรมหลักสูตร ต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ให้กับพนักงานในปีงบประมาณ 2566 
 
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย 1. สัมมนาธรรมภิบาล พนักงาน/ลูกจา้ง 

๑๒๐ คน 
อบรมเมื่อวันที่ 
๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

พนักงาน/ลูกจา้ง มีจิตสำนกึ ด้านธรรมภิบาล 
รู้จักแยกแยะ COI /หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
โดยมีท่านอุทิศฯ เป็นวิทยากรจาก ปปช. ให้
เกียรติบรรยาย 
 

ช่วงเฝ้าระวังโควิด ทำให้
สัมมนาไม่ได้ยอดตาม
เป้าหมาย 

-ไม่มี- 

2. สัมมนาเครือข่ายต่อตา้นการทจุริต พนักงาน/ลูกจา้ง ที่
เป็นสมาชิกเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต
จำนวน ๑๒๐ คน 

อบรมเมื่อวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

พนักงาน/ลูกจา้ง มีจิตสำนกึ ด้านการตอ่ต้าน
การทุจริต/หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีคุณ
สมโภช โตรักษาฯเป็นวิทยากรจาก ช่อง ๗  
ให้เกียรติบรรยาย 
 

ช่วงเฝ้าระวังโควิด ทำให้
สัมมนาไม่ได้ยอดตาม
เป้าหมาย 

-ไม่มี- 

10. บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จำกัด 

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำป ี๒๕๖๕ 
- หวัข้อ Anti-Corruption (ภายใต้หลักสูตร
ทุจริตศึกษา) 
- วิทยากรภายใน คุณวัชระ ยาคุณ 
 

พนักงานใหม ่
๓๑ คน 

๓ ชั่วโมง ผ่านการอบรม ๓๑ คน -ไม่มี- -ไม่มี- 

11. องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) 

ขสมก. มีแผนการอบรมประจำปี 2565  
ด้านการบริหารผลการปฏบิัติงาน โครงการ 
การสร้างค่านิยมหลักและจริยธรรม/จรรยาบรรณ 
ขององค์การ หลักสูตรเกี่ยวกบัการต้านทุจริต 
 

- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่ึงในช่วง 3 ไตรมาสที่
ผ่านมา ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
สถานการณ์โควิค - 19 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : สำนกัพฒันาบุคลากร  องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก. ) บรรจุโครงการและหลักสูตรที่เกี่ยวกับการต้านและป้องกันทุจรติเข้าในแผนฝึกอบรมประจำปี 2566 
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12. บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด (ปณท.) 

1. จัดหลักสูตรอบรม เร่ือง “การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรกัองค์กร” 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google site 
โดยนำองค์ความรู้และแนวคิดด้านการปอ้งกัน
การทุจริตของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) ไปปรับใชแ้ละสอดแทรก 
ในเนื้อหา เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและจติสำนึกรกัองค์กร ให้ผูป้ฏิบตัิงาน
ของ ปณท ทุกระดับเกิดความรู้ความเขา้ใจ 
และตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติ
ปฏิบัติตนด้านจรยิธรรม นำไปสูก่ารมีจติสำนึก
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมที่สุจรติ 

ผู้ปฏิบัติงานของ 
ปณท (พนักงาน/
ลูกจ้าง) 

15 วัน กำหนดจัดฝึกอบรมในเดือนกันยายน 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมเร่ือง “สอบสวนทาง
วินัยและความรับผิดทางแพ่ง ประจำปี 2565” 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ THP Learning 
ซ่ึงสามารถศึกษาผ่านเครือข่าย internet 
intranet และ Mobile Device โดยนำองค์
ความรู้และแนวคิดด้านการปอ้งกันการทุจริต
ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) ไปปรับใช้และ
สอดแทรกในเนื้อหา เพือ่สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัย และโทษทางวินัยให้
ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตต่อหน้าที่เพื่อให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

ผู้ปฏิบัติงานของ 
ปณท (พนักงาน/
ลูกจ้าง) 

1 เดือน กำหนดการจัดฝึกอบรมในวันที่ 4-31 กรกฎาคม 
2565 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. โครงการเผยแพร่ข่าวสาร บทความหรือ
เร่ืองสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกบัการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ผ่านช่องทางการสื่อสารตา่ง ๆ 
ของ ปณท หรือให้ขอ้คิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ตามหลักจริยธรรมเพื่อให้เกิดความตระหนัก
และให้ความสำคัญต่อการประพฤติปฏบิัติตน
ตามหลักจริยธรรม โดยนำองค์ความรู้และ

ผู้ปฏิบัติงานของ 
ปณท (พนักงาน/
ลูกจ้าง) 

รายไตรมาส เผยแพร่ข่าว บทความหรือเร่ืองสั้นมีเนื้อหา
เกี่ยวกบัการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
รายไตรมาส 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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แนวคิดด้านการปอ้งกันการทุจริตของหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
ไปปรับใช้และสอดแทรกเนื้อหา 
 

12. บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด (ปณท.) (ต่อ) 

4. โครงการสื่อสารคำอธบิายและตัวอยา่ง
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติอันสอดรับตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม  
พ.ศ. 2562 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
ของ ปณท โดยนำองค์ความรู้และแนวคิดด้าน
การป้องกันการทุจริตของหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับ
ใช้และสอดแทรกเนื้อหาประกอบด้วย  
1) ซ่ือสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดแีละรับผดิชอบ
ต่อหน้าที่ 2) กล้าตัดสินใจและกระทำในส่ิงที่
ถูกต้องชอบธรรม 3) คิดถึงประโยชน์สว่นรวม
มากกว่าประโยยชน์ส่วนตนและมจีิตสาธารณะ 
4) ปฏิบัตหิน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 5) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ขององค์กร 
 

ผู้ปฏิบัติงานของ 
ปณท (พนักงาน/
ลูกจ้าง) 

มิถุนายน 
2565 

จัดทำป้าย Infographic ในการสื่อสารและ
เผยแพร่คำอธบิายและตัวอยา่งพฤติกรรมที่พึง
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
ในเดือนมิถุนายน 2565 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู ้และการรับรู้เกีย่วกับความสำคัญ 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ ปณท โดยนำองค์
ความรู้และแนวคิดด้านการปอ้งกันการทุจริต
ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) ไปปรับใช้และสอดแทรกเนื้อหา 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานของ 
ปณท ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซ่ือสัตย์สจุริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชนส์่วนตัว 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานของ 
ปณท (พนักงาน/
ลูกจ้าง) 

มีนาคม 2565 จัดทำป้าย Infographic เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 
ในเดือนมีนาคม 2565 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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13. บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จากัด (มหาชน) 

โครงการส่งริมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรม และการต่อตา้นทุจริต  
ด้วยการสอดแทรกในหลักสูตรการอบรม 
- หลักสูตร Management Development 
Program (MDP) สอดแทรกเนื้อหา เข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและการร่วมต่อต้านการทุจริต 

ผู้บริหารระดับ 
ผู้จัดการส่วน 
/ระดับต้น 

3 ชั่วโมง (วันที่ 9 
มิ.ย. 65 เวลา 
09.00 – 12.00 น.) 

จัดอบรมวันที่ 23 พฤษภาคม - 15 มิถนุายน 
2565 ดาเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

14. การประปานครหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดการบรรยายหัวขอ้ “การประเมินความ
เส่ียง   ต่อการทุจริต” 

ผู้บริหารระดับ
ผู้อำนวยการฝ่าย
และเทียบเท่าขึ้นไป 

0.5 วัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กปน. 
จัดการบรรยายหวัข้อ “การประเมินความเส่ียง
ต่อการทจุริต” ใหก้ับผูบ้ริหารระดับผูอ้ำนวยการ
ฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป ในรูปแบบออนไลน์ 
(Video Conferences) ผ่านระบบ Zoom 
โดยได้รับเกียรติจาก นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ 
พนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สำนกังาน ป.ป.ท.) เป็น
วิทยากรบรรยาย โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่เสริมสร้าง 
ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหารเกี่ยวกบัการประเมิน 
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดการทุจริต ซึ่งในปีนี้
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจ
ทำการประเมินความเส่ียงโครงการจัดซ้ือจัด
จ้างที่มีวงเงินสูงสุด ทำให้ทราบถึงการวิเคราะห์ 
แนวคิดและวธิีการในการบริหารความเสี่ยง
สำหรับโครงการใหญ่ และสามารถนำหลักการ
ดังกล่าวไปประยกุต์ใช้ในการทำงานของแต่ละ
หน่วยงานได้ เพื่อรว่มกันปอ้งกันความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้น รวมทั้งมีการร่วมกัน
หารือแนวทางเพื่อให้ กปน. มีมาตรการ หรือ
ระบบในการบริหารจัดการความเส่ียงของการ
ดำเนินงานที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริตส่งเสริมให้
องค์กรมีการดำเนินงานอยา่งโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยมีผลการวัดความรู้ก่อนการอบรมร้อยละ 60 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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และผลการวัดความรู้หลังการอบรมร้อยละ 80 
และผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 84 

2. จัดการอบรมหลักสูตร "หลกัธรรมาภบิาล
ปลอดการทุจริต" 

ผู้บริหารและ
พนักงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานของ 
กปน. 

0.5 วัน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 กปน. จัดอบรม
หลักสูตร "หลักธรรมาภบิาลปลอดการทจุริต" 
ในรูปแบบออนไลน์ (Video Conferences) 
ผ่านระบบ Zoom  โดยได้รับเกียรติจาก นาย
บุญแสง ชีระภากร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนกังาน 
ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสรา้งการรบัรู้และความเขา้ใจด้านธรรมาภบิาล 
จริยธรรม จรรยาบรรณและการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชันแก่ผูบ้ริหาร พนกังาน และผู้ปฏบิัติงาน
ของ กปน. ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน ์
ส่วนรวม รวมถึงการต่อต้านการให้และการรับ
สินบนในทุกรูปแบบ และประพฤติตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรรณ และความ
โปร่งใสในการดำเนินงานในทุกกระบวนการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการวัดความรู้ก่อน
การอบรมร้อยละ 60 และผลการวัดความรู้
หลังการอบรมร้อยละ 90    

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. จัดการบรรยายหัวขอ้ “ธรรมาภิบาล”  
ในหลักสูตร “การพัฒนาพนักงานระดับ 5 “ 

พนักงาน กปน.
ระดับ 5 

1.5 ช.ม. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2565 จัดบรรยาย
หัวข้อ “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงเป็นหนึ่งในหลักสูตร 
“การพัฒนาพนกังานระดับ 5” กลุ่มวิชาชีพหลักและ
วิชาชพีสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ใน
รูปแบบออนไลน์ (Video Conferences) ผ่าน
ระบบ Zoom โดยมีนางสาวญาดา เติมพงศ์นุรักษ์ 
นักประชาสัมพันธ์ 6 กองกจิกรรมธรรมาภิบาล 
ฝ่ายธรรมาภิบาล เป็นวิทยากรบรรยาย มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ีหลกัธรรมาภิบาล 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของ กปน. รวมถึง
เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกรณีศึกษา

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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ต่าง ๆ  ระบบคิดฐานสิบฐานสอง เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังแนวความคิดแบบ Digital Thinking 
ให้กับพนักงาน กปน. ทุกคนสามารถแยกแยะ
ได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน และสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนรวม โดยเร่ิมต้นจากตนเองใน
การคิดได้ คิดดี คิดเป็น ขยายผลการปฏบิัติใน
ระดับบุคคล จนเกิดผลในระดับองค์กร ซึ่งถือ
เป็นจุดเร่ิมต้นสำหรับการสร้างผู้บริหารที่ดี มี
คุณธรรม และมีคุณภาพของ กปน. ให้เกิดขึ้น
อย่างยั่งยืนตอ่ไป โดยมีผลการวัดความรูก้่อน
การอบรมร้อยละ 75.34 และผลการวัดความรู้
หลังการอบรมร้อยละ 95.05    

4. จัดบรรยายหัวข้อ “ITA กรอบมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ” 

ผู้บริหารและ
พนักงาน กปน.  

0.5 วัน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 กปน. จัด
อบรมหลักสูตร “ITA กรอบมาตรฐานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ” สำหรับผู้บริหารและพนกังาน กปน. 
จำนวน 600 คน ในรูปแบบออนไลน์ (Video 
Conferences) ผ่านระบบ Webex โดยได้รับ
เกียรติจาก นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อการประเมิน ITA ตามหลักเกณฑ์ 
ทั้ง 3 รูปแบบ คือ 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 2. แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3. แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงาน กปน. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินฯ ดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งในกลไก
ขับเคลื่อนการดำเนินงานอยา่งมีธรรมาภิบาล   
ของ กปน. พร้อมทั้งสามารถยกระดับคะแนน ITA 
ของกปน. ในปี 2565 ให้เพิ่มสูงขึ้นซ่ึงการประเมิน ITA  

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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ถือเป็นเครื่องมือการประเมินที่สำคัญในการ
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้ดียิง่ขึ้น 
ผู้บริหารและพนักงาน กปน. ทุกคน ต้องให้ความร่วมมือ
ในการนำไปยึดถือปฏิบัตอิยา่งจริงจังเพื่อกอ่ให้เกิด 
เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตอ่ไป โดยมี
ผลการวัดความรูก้่อนการอบรม  ร้อยละ 70 
และผลการวัดความรู้หลังการอบรมร้อยละ 90 

5. จัดอบรมหวัข้อ “การต่อตา้นทุจริตด้วยหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ผู้บริหารและ
พนักงาน กปน. 

1 วัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 กปน. จัดอบรม
หลักสูตร“ต่อต้านการทจุริต ด้วยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง” สำหรับผู้บริหารและพนักงาน กปน. 
ในรูปแบบออนไลน์ (Video Conference) 
ผ่านระบบ Zoom ซ่ึงได้รับเกียรติจาก นางสาว
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์  เป็นวิทยากรบรรยาย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรพอเพยีงและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนนิชีวิต
และการดำเนินงานในทุกกระบวนการได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ มีความสมดุลในทุก ๆ ดา้น    
ทั้งด้านการทำงานและการดำรงชีวิต และมี
ความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบันได้เป็น
อย่างดี ซึ่งการอบรมดังกล่าวนอกจากจะได้รับ
ความรู้แล้ว ยังสร้างการมีส่วนรว่มผ่านการทำ
กิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น กิจกรรมถอดรหัส 
ฝึกรู้เท่าทันกิเลสทั้ง 3 ตัว ทีจ่ะเข้าสู่จิตใจ 
กิจกรรมถอดรหัส การทำงานของกายและใจ
ชีวิตมีใจเป็นนาย - กายเป็นบ่าว กิจกรรม
ถอดรหัสสติ คือรั้วป้องกันใจจากการคุกคาม 
การฝึกสติและประโยชน์ของสติ ฯลฯ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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6. จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรมและจริยธรรม
ในการทำงาน” 

ผู้บริหารและ
พนักงาน กปน. 

0.5 วัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 กปน. จัดอบรม
หลักสูตร “คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทำงาน” สำหรับผู้บรหิารและพนักงาน กปน. 
จำนวน 220 คน ในรูปแบบออนไลน์ (Video 
Conference) ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับ
เกียรติจากคุณรุจิภาส จรรยาศรี นักวิชาการ
ยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็น
วิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้าง
การรับรู้และความเขา้ใจด้านจรยิธรรม 
จรรยาบรรณแก่ผู้บริหารพนักงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานของ กปน. พร้อมทั้งสามารถนำไป
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถกูต้อง 
ทำให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุก
กระบวนการ ซึ่งการอบรมดังกล่าวสอดคล้อง
กับเกณฑ์ประเมินองค์กรที่เรียกว่า SE-AM ที่ได้
มุ่งเน้นในการวัดประสิทธิภาพองค์กรที่มดี้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัด
สำคัญสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของ กปน. 
ซ่ึงจะต้องเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง
ในการทำงานอย่างมีประสิทธภิาพ และ
สามารถยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย (CPI) ให้เพิ่มสูงขึ้นอีก
ทางหนึ่งด้วย โดยมีผลการวัดความรู้กอ่นการ
อบรมร้อยละ 78.30 ผลการวัดความรูห้ลัง
การอบรมร้อยละ  96.20 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 87.10 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

7. จัดอบรมหลักสูตร "ประมวลจริยธรรมและ
แนวทางปฏบิัติที่ดีของรัฐวิสาหกิจ" 

ผู้บริหารและ
พนักงาน กปน. 

0.5 วัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กปน. จัดอบรม 
หลักสูตรอบรมหัวขอ้ “ประมวลจริยธรรมและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีของรัฐวิสาหกิจ” สำหรับผู้บริหาร 
และพนักงาน กปน. จำนวน 166 คน ในรูปแบบ 
ออนไลน์ (Video Conferences) ผ่านระบบ Zoom  

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

14. การประปานครหลวง 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยได้รับเกียรติจากคุณวรภา ชัยเลิศวณิชกุล  
ที่ปรึกษาอิสระดา้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชนและองค์กรต่าง ๆ 
เป็นวิทยากรบรรยาย มวีัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจในประมวลจริยธรรมและ
แนวทางปฏบิัติที่ดี ให้กบับุคลากรของ กปน.  
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการประพฤติ 
ปฏิบัติตนอยา่งซ่ือสัตย์สุจริต มีทัศนคติที่ดีทั้งใน
การปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชน อัน
จะก่อให้เกิดการทำงานในทุกกระบวนการอย่าง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบรรยาย
หัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ 1) พ.ร.บ. มาตรฐาน
ทางจริยธรรม 2562 มาตรา 5 มาตรฐานทาง
จริยธรรม 7 ประการ 2) การขับเคลื่อนมาตรฐาน
จริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ 3) การจัดทำ
ข้อกำหนดทางจริยธรรม 4) แนวทางการส่งเสริม
จริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
สามารถดำเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง 
(Quick Win) และ 5) แนวทางการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ : การจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง 
(Watchdog) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower Protection) เป็นต้น  
โดยมีผลการวัดความรู้ก่อนการอบรมร้อยละ 40 
และผลการวัดความรู้หลังการอบรมร้อยละ 80 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

14. การประปานครหลวง 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. จัดอบรมหลักสูตร “Service Mind สไตล์
พุทธ” 

ผู้บริหารและ
พนักงาน กปน. 

0.5 วัน เมื่อวันที่ 28 มถิุนายน 2565 กปน. จดัอบรม
หลักสูตร “Service Mind สไตล์พุทธ” สำหรับ
ผู้บริหารและพนักงาน กปน. ในรูปแบบออนไลน์ 
(Video Conferences) ผ่านระบบ Zoom  
โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 
เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงานตามหลักวิถวีัฒนธรรม 
แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ 
กปน. ซ่ึงเป็นการนำหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 
มาปรับประยกุต์ใช้กับการทำงานและการใช้
ชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดบรรยากาศ  การทำงาน
ร่วมกันอยา่งมีความสุข โดยการแสดงความ
ปรารถนาดีและยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี และการแผ่
เมตตาเพือ่ขอให้ผู้อืน่มีความสุข พรอ้มให้บริการ 
ด้วยใจกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าภายใน
และลูกค้าภายนอก เกิดความประทับใจให้กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่การเป็น
องค์กรที่ยึดหลักการดำเนินงานอยา่งมีคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผลการวัด
ความรู้กอ่นการอบรมรอ้ยละ 40 ผลการวดัความรู้
หลังการอบรมร้อยละ 80 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจร้อยละ 88.60 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

9. จัดอบรมหลักสูตร “การพูดในที่สาธารณะ 
(Public Speaking) ” 

สมาชิกสภา 
ธรรมาภิบาล กปน. 

1 วัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 กปน. จัด
อบรมหลักสูตร “การพูดในที่สาธารณะ 
(Public Speaking)” สำหรับสมาชิกสภา    
ธรรมาภิบาล กปน. จำนวน 101 คน         
โดยได้รับเกียรติจากคุณชวน ทองไทยสนิ     
เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมครั้งนี้ จดัขึ้น
ตามแผนปฏิบัติงานสภาธรรมาภิบาล กปน. 
ปีงบประมาณ 2565 แผนงานที่ 1 การพัฒนา
ขีดความสามารถดา้นธรรมาภิบาลแก่สมาชิก
สภาธรรมาภิบาล กปน. โดยกำหนดให้มกีารจัด

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

14. การประปานครหลวง 
(ต่อ) 

อบรม “โครงการวิทยากรตวัคูณ (Facilitator : 
FAR)” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ในด้านการสื่อสาร ฝกึทักษะการพูดและ     
การถ่ายทอดความรู้ของสมาชิกสภาธรรมาภิบาล 
กปน. อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเผยแพร่
ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน ใหก้ับ
พนักงานในสังกัดของตนเองในฐานะวิทยากร
ตัวคูณได้ โดยมีผลการวัดความรู้ก่อนการอบรม
ร้อยละ 78.06 และผลการวัดความรู้หลัง   
การอบรมร้อยละ 96.35 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจร้อยละ 86.20 
 

15. การยาสูบ 
แห่งประเทศไทย 

โครงการอบรมหลักสูตร  
“การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์” 
เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจในเรื่อง “ความ
ขัดแย้ง” และเตรียมความพร้อมในการหาแนว
ทางการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสรา้งสรรค์ 
พร้อมทั้งมีความรู้และเข้าใจกลยุทธ์บริหาร
ความขัดแย้ง และยังลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกัน ดังนั้น เทคนิคการบริหารความ
ขัดแย้ง จึงเป็นเครื่องมือสำคัญจะนำไปสู่การ
บริหารและการปฏิบัติดว้ยหลักความเขา้ใจ 
สามารถปรับสมดุลให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ 

ผู้บริหาร และ
พนักงาน ยสท.   
“ทุกระดับ” 
 
คะแนนผ่านเกณฑ์
การอบรมร้อยละ 
70 คะแนนขึ้นไป 

ปีงบประมาณ 2565 
วันที่ 5 เมษายน 
2565  
เวลา 08.30 – 
11.30 น. 

ผู้บริหาร และพนักงาน ยสท. “ทุกระดบั”  
เข้ารับการอบรมหลกัสูตร “การบริหารความ
ขัดแย้งอยา่งสร้างสรรค์” ผ่านระบบ Online 
by zoom meeting พร้อมทำแบบประเมินผล
การอบรม/สัมมนา หลังเสร็จสิ้นการอบรม  
    ผลการดำเนินการตามหลักสูตรนี้มีการ
ทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) และหลัง
เสร็จสิ้นการอบรม (Posttest) โดยผู้เข้าอบรม
มีคะแนนหลังอบรมร้อยละ 70 คะแนนขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 80.95 ผา่นเกณฑ์ที่กำหนด 
(ตามเอกสารแนบ) 
 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) จึงไม่
สามารถประชุมแบบ
รวมกลุ่มได้ 

-ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดอบรมหลักสูตรด้านความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้บริหาร และพนกังาน ยสท. “ทุกระดับ” รับรู้และเข้าใจและยังลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร 
16. การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย 

จรรยาบรรณจริยธรรม คุณธรรม และการขัด
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม 

พนักงาน กยท. 
จำนวน 143 คน
(พนักงานระดับ
หัวหน้าแผนกหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และ
พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ) 

16 มี.ค. 65 พนักงาน กยท. ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัวินยั จรรยาบรรณ
จริยธรรม คุณธรรม และการขัดระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่นรวม 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงจัดกจิกรรม
ผ่านระบบ Video 
Conference System 
(ZOOM) 

-ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

17. องคก์ารสง่เสริมกจิการ 
โคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 

จัดโครงการ อ.ส.ค. พอเพียงต้านทจุริต 
(STRONG) ดาเนินการจัดอบรม ให้ความรู้
พนักงานในเรื่องการสร้างความตระหนกั ความ
เข้าใจเร่ืองความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม 
การต่อต้านการทุจริต (หลกัการของ โมเดล 
STRONG) 
 

พนักงานภายใน
องค์กร 

ตุลาคม 2564 
กันยายน 2565 

พนักงานได้รับการอบรมเพื่อปลูกฝัง STRONG 
จิตพอเพียง ตา้นทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม 
ความซ่ือสัตย์ สุจริต พัฒนาความโปร่งใสแก่
พนักงานในองค์กร และจัดตั้งทีม STRONG ให้
เป็นผู้แทนในการผลักดันกิจกรรมภายในองค์กร 

เนื่องจากอยู่ในชว่งการ
เริ่มต้นการจดัตั้งทีม STRONG 
ผู้แทนยังขาดประสบการณ์
ในการดำเนินกิจกรรม 

ขอรับการสนับสนุนการ
อบรม / ให้ขอ้เสนอแนะใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้ง 

แผนการดำเนินการในอนาคต : ยกระดบัและขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ อ.ส.ค. พอเพียง ต้านทจุริต (STRONG) อย่างต่อเนื่องต่อไป 
18. องค์การสะพานปลา 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรในการ

ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
 

พนักงาน อสป. มีนาคม ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ผ่านบอร์ดและสื่อประชาสัมพันธ ์

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม กบัหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พนักงาน อสป. มกราคม เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจรยิธรรม
ผ่านบอร์ดและสื่อประชาสัมพันธ์ และพนักงาน
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวขอ้ “พอเพียง 
วินัย สจุริต จิตอาสา” โดยนำมาใช้เป็นแนวทาง
ดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

19. องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ 

ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ ผู้ปฏิบัติงานใหม ่ 1 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

20. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

ประชาสัมพันธห์ลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บุคลากรของ ททท. 
และบุคคลภายนอก 

มิถุนายน 
กรกฎาคม 2565 

สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 
1. LINE รอบรั้ว ททท. 
2. Facebook Fan page TAT CG & CSR 
3. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
e-office 

การเข้าใช้งานระบบ
แอพพลิเคชั่น ACED ของสา
นักต้านทุจริตศึกษา ดังนี้ 
1. ขัดข้อง 
2. เปิดใช้งานไม่ได้ 
3. ไม่ตอบสนอง 
4. ไม่สามารถเข้าไปเรียนรู้
เนื้อหาของหลักสูตรได้ 

ควรพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
แอพพลิเคชั่น ACED ให้
สามารถใช้งานได้สะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งาน 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดอบรมให้ความรู้เพื่อปลุกและปลูกจิตสานึก เสริมสร้างค่านิยมสุจริต นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร โดยมีหัวขอ้การฝึกอบรม ดังนี้ 
1. การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
3. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบิัติหน้าที ่(No Gift Policy). 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของ ททท. 
ระยะเวลาการดำเนินการ กรกฎาคม-กนัยายน 2565 อยู่ระหวา่งดำเนินการจดัการอบรมและประสานงานวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก 
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21. องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

1. การอบรม “การคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” 

บุคลากร อพวช. 2 ช.ม. ดำเนินการจัดอบรม “การคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”  
มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 70 คน 

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 จัดกิจการ
อบรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็น
จำนวนมากได้ 

-ไม่มี- 

2. เผยแพร่ข่าวสารความรู้ บุคลากร อพวช. ตลอด
ปีงบประมาณ 

เผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริตในทุกช่องทางขององค์กร 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความคิดของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
22. ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

1. ประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผ่านระบบ Outlook 

ผู้บริหารและ 
พนักงานทุกระดับ 

ระหว่างเดือน 
ตุลาคม ถึง 
ธันวาคม 2564 

ผู้บริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและ
เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพือ่ปลกูฝัง
และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทกุ
รูปแบบ และแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. เรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ผู้บริหารและ 
พนักงานทุกระดับ 

ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม ถึง 
เดือนสิงหาคม 
2565 

อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

แผนการดำเนินการในอนาคต : จัดหลักสูตรทุจริตศึกษาผ่านระบบ E-Learning โดยให้ผู้บริหารและพนกังานทุกระดับเข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบ เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาปรับใชก้ับการปฏิบตัิงานให้มีระบบมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ เพือ่ลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน ลดระยะเวลา ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า และมีการจัดการ
ความเส่ียง สามารถตรวจสอบได้ 
23. ธนาคารออมสิน 1. เผยแพร่หลักสูตร “การต้านทจุริตใน

สถานการณ์ Digital Disruption” ในระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์ของธนาคารออมสิน (GSB 
Wisdom) เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 

ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน 

ต.ค. 64 ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างธนาคารออมสิน 
รับทราบเนื้อหาหลกัสูตรดังกล่าว 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2. เผยแพร่หลักสูตร “การพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี” ในระบบการ
เรียนรู้ออนไลน์ของธนาคารออมสิน (GSB 
Wisdom) เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 

ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน 

ก.ค. 65 ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างธนาคารออมสิน 
รับทราบเนื้อหาหลกัสูตรดังกล่าว 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. เผยแพร่หลักสูตร “การพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและนำ้บาดาล” ใน
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของธนาคารออมสิน 
(GSB Wisdom) เมื่อวันที ่5 ก.ค. 65 

ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน 

ก.ค. 65 ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างธนาคารออมสิน 
รับทราบเนื้อหาหลกัสูตรดังกล่าว 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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 4. ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ต้านทจุริต
ศึกษา" โดยสำนกังาน ป.ป.ช. เพือ่รองรับการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ผ่านทางระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์ของธนาคารออมสิน (GSB 
Wisdom) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 65 
 
 

ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน 

มิ.ย. 65 ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างธนาคารออมสิน 
รับทราบช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์ม  
"ต้านทุจริตศึกษา" 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

24. ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกนัความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2565” 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 2 ทา่น มาให้ความรู ้

พนักงานกลุ่ม 
งานธุรกิจสาขา 
ผู้จัดการ 
สำนักงานเขต 
และผู้จัดการ 
สาขาทั่วประเทศ 
148 คน 

วันที่ 27 เมษายน 
2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
แนวทางปฏบิัติและมีแนวทางบริหารจัดการ 
เรื่อง Conflict of Interests สามารถปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบดว้ยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นสำคัญ ซ่ึงจะส่งผลให้การดำเนินงานของ 
ธนาคารซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดภายใต้ 
กระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ด ี
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

25. บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) 

กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 

บุคลากรทุกคนของ 
บสย. 

ตลอดทั้งปี 1. จัดทำ/เผยแพร่กรณีศึกษา เพือ่สร้างความ
ตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต อย่าง
น้อยไตรมาสละคร้ัง 
2. กำหนดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทุกปี บุคลากรสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. จัดให้มีการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริต
ทุกปี เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่เปน็ไปตาม
มาตรฐาน และเป็นกลไกสำคัญในป้องกนัการ
ทุจริตในองค์กร 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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26. บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปอ้งกัน
การทุจริตภายในองค์กร” ผ่านระบบออนไลน์ 
Microsoft Team การบรรยายให้ความรู้โดย
วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(สำนักงาน ป.ป.ช.) 

พนักงานทุกระดับ 3 ชม. (ม.ค. 65) การจัดโครงการในระยะตอ่ไป ทอท. จะเพิ่ม
ระยะเวลาในการจัดโครงการจากครึ่งวันเป็น 1 
วัน โดยในช่วงเช้าจะกำหนดให้มกีารบรรยาย
ให้ความรู้และช่วงบา่ยจะกำหนดให้มีการทำ 
workshop เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและปจัจัยเส่ียงที่กอ่ให้เกิด
การทุจริต ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสามารถ
เข้าใจถึงมูลเหตุและปัจจยัที่ก่อให้เกิดการทุจริต
รวมทั้งสามารถวิเคราะหห์าสาเหตุและวธิี
ป้องกันการทุจริตได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

การจัดการบรรยายใน
รูปแบบอนไลน์ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ของผู้เข้าร่วมโครงการลดลง
เนื่องจากปัญหาที่เกิดจาก
ความเสถียรของระบบ
สัญญาณทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการรับฟัง 

-ไม่มี- 

2. โครงการ “วันต่อตา้นการทจุริตของ ทอท” 
ประจำป ี2565 
โดยจัดทำวิดิทัศน์การประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริตของคณะกรรมการผู้บริหาร
และพนักงาน 

คณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสีย
ของ ทอท. 

เผยแพร่วิดิทัศน์
เป็นเวลา 1 

สัปดาห ์

ผู้บริหารและพนกังานได้ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อตา้นการ
ทุจริตขององค์กร และทอท. จะนำวิดิทศัน์ที่
จัดทำไปใช้เผยแพร่ให้กับพนักงานในส่วน
ภูมิภาคของ ทอท. เพื่อตอกยำ้และสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับพนกังานในการปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต  

เนื่องจากปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ส่งผล
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
ภายในหอ้งประชุมได้จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

หากสามารถจัดกจิกรรมใน
รูปแบบที่สร้างการมีส่วนรว่ม
ของพนักงานได้จะเป็นการ
เสริมสร้างจิตสำนึกในการ
ป้องกันการทุจริตเกิด
ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 

3. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดา้นการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตในรูปแบบ 
Infographic เผยแพร่ผ่านระบบ Application 
Line AOT STAFF เพื่อสร้างการรับรู้ใหก้ับ
พนักงาน 

พนักงานและลูกจ้าง ตลอดปี พนักงานสามารถรับรู้ช่องทางการร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสการทุจริตของ ทอท. ได้ครบถ้วน
ในทุกช่องทาง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการเฝ้า
ระวังการทุจริตภายในองค์กร โดยทอท. จะเพิ่ม
ความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การทุจริต โดยจะทำการสื่อสารให้กับพนักงาน
ได้รับรู้ทุกไตรมาสตลอดปีงบประมาณ 2565 

-ไม่มี- ทอท. จะเพิ่มการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดา้นการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตอย่างน้อยไตรมาสละ 
1 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตให้กับ
พนักงาน 

4. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
นโยบาย เร่ือง “งดรับของขวัญและประโยชน์
อื่นใดในช่วงเทศสกาลปีใหม่และในโอกาส
อื่นๆ” ทาง ทอท. จัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์ 
เร่ือง “งดรับของขวัญและประโยชนือื่นใด
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นๆ” ใน
รูปแบบ Infographic และเผยแพร่ผ่าน 

พนักงานและลูกจ้าง 1 เดือน พนักงานรับทราบในนโยบายฯ และให้ความ
ร่วมมือยึดถือปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด โดยทอท. จะเน้นยำ้และให้
ความสำคัญในการเผยแพร่นโยบายฯ อย่าง
ต่อเนื่องในทุกช่วงเทศกาลเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวา่การ
ดำเนินงานของ ทอท. ปราศจากการทุจริตมี

พนักงานรับทราบในนโยบาย
ฯ และให้ความรว่มมือยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ 
ดังกลา่วอยา่งเคร่งครัด 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

26. บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จำกัด (มหาชน) (ต่อ) 

Application Line AOT STAFF, Facebook 
และ Website นอกจากนั้นยังได้จัดทำป้ายไว
นิล โปสเตอร์และป้าย X-Stand ติดต้ัง
ประชาสัมพันธภ์ายในองค์กร เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงเร่ืองความสุจริตและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้กบัพนักงาน 

ความโปร่งใสตรวจสอบได ้

แผนการดำเนินการในอนาคต : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอยา่งรุนแรงและต่อเนื่องส่งผลให้ ทอท. ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้มีความสอดรับกับสถานการณ์ โดยในปีงบประมาณ 2566 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มทีิศทางที่ดีขึ้นจนเข้าสู่สภาวะปกติที่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ ทาง ทอท. จะจัด
กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ความรู้ให้กับพนักงาน โดยจะนำเนื้อหาในหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำขึ้นใหมซ่ึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินชีวิตปัจจุบัน มาใช้จัดทำสื่อปนะชา
สัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นจะได้นำเนื้อหาในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาดังกล่าว มาใช้เป็นหัวข้อในการจัดโครงการบรรยายพิเศษเพื่อสเริมสร้างความรู้ให้กับพนักงาน ได้รู้เท่าทันกลโกงและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอยา่งฉับพลัน รวมถึงจะได้ประชุมและหารือกับหน่วยงานภายในของ ทอท. ที่เกีย่วข้องเพื่อนำเนื้อหาในหลักสูตรดังกล่าวไปบรรจุลงในหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานของ ทอท. ต่อไป 
 
27. สถาบันการบินพลเรือน  
กระทรวงคมนาคม 

1. บรรยายธรรม และฝกึปฏบิัติสมาธิเบือ้งต้น พนักงานและลูกจ้าง
ของ สบพ. 

1 วัน 27 ต.ค. 
2564 

สบพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรยายธรรมะ
หัวข้อ “น้อมนำธรรมปรับฐานความคิด พัฒนา
จิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชวีิตและประสิทธิภาพใน
การทำงาน” เพือ่เป็นการปลกูจิตสำนกึ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือตรง โดย
การเรียนรู้ และเขา้ใจหลักการทรงงานของ
สถาบันพระมหากษัตรยิ์ และนำไปสู่การปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที ่27 ตลุาคม 
2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 75 คน ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ประสงค์ให้จักแบบ onsite 
มากกว่า เพราะไม่สะดวกใน
การเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

หากจัดคร้ังถัดไปมีความ
ประสงค์ให้จัดแบบ onsite 
แทน 

2. ดำเนินการบรรยาย และตอบข้อซักถาม พนักงานและลูกจ้าง
ของ สบพ. 

1 วัน 22 เม.ย. 
2565 

สบพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร 
“เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตใน
องค์กรอย่างยั่งยืน” โดยมกีารบรรยายเพื่อให้
บุคลากรของ สบพ. มพีื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลกัธรรมาภิบาลกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการทุจริตผลสัมฤทธิ์ของการใช้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งจากการกระทำความผิด
ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
สร้างฐานคิดในการปฏิบัติราชการให้มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรยิธรรม 
มีความละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2565 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 61 คน ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 
 

28. ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์

1. การให้ความรู้ศึกษาดูงาน 
 

หน่วยงานภาครัฐ ภายในป ี2565 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -ไม่มี- -ไม่มี- 

2. วิทยากรบรรยายในหวัข้อ “3 Lines of 
Defense : เร่ืองของชั้นหรือของใคร” 

เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(ETDA) 
 

ภายในป ี2565 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

3. วิทยากรบรรยายในหวัข้อ “การดำเนินการ
เร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” 
 

ข้าราชการของ
กรมการขนส่งทางบก 

ภายในไตรมาส 
1/2565 

ดำเนินการแล้วเอวันที่ 25 ก.พ. 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. วิทยากรบรรยายในหวัข้อ “การมีส่วนร่วม
ขององค์กรรัฐวิสาหกิจ และเอกชนเพือ่ลดการ
ทุจริต” 

นักบริหาร
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตระดับสูง 
(นยปส.13) 
 

ภายในไตรมาส 
2/2565 

ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2565 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 



  

 

๕. หลักสตูรโค้ช 

 

 

 
 
 
 
 
๑. ชื่อหลักสูตร “โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต” 
๒. กลุ่มเป้าหมายการนำไปใช้  
 โค้ชภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด และ ๑ เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร) 

๓. แนวทางการนำไปใช้ :  
  ๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
 ๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 ๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ 
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หลักสตูรโค้ช 
 “โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
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หน่วยงาน การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สำนักส่งเสริมและบูรณา
การการมีส่วนร่วมต้าน
ทุจริ 

 - นำหลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้าน
ทุจริต) ไปขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต 
รูปแบบเป็นการบรรยายให้ความรู้ , 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ระดมความคิด 

 - ผู้แทนโค้ช/ 
   กรรมการ / 
   สมาชกิชมรม / 
   และผู้นำ 
   ภาคประชาชน 
   จาก 6 กลุ่มโซน 
   ในพื้นที ่กทม. 
   รวม 264 คน  

  รวม 6 ครั้ง 
 
(วันที่ 4 , 7 ,  
8 , 9 , 21 , 
22 และ 23 
กุมภาพันธ ์
2565) 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และ
สนับสนุนข้อมูล/องค์ความรู้ แนวคิดSTRONG 
– จิตพอเพยีงต้านทุจริต เชื่อมโยงการประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากบัความ
โปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์สว่นตวัและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนกัรู้ถึงปัญหาและ
ภัยจากการทุจริต สามารถขยายผลร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพยีงสามารถนำไปสู่
การร่วมกันเป็นเครือข่ายภาคประชาชนผ่าน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ของชมรมฯ และ
ขยายผลลงสู่ระดับกลุ่มโซนทั้ง 6 กลุ่มโซนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก





1 

ผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 / พ.ศ. ๒๕๖3 / พ.ศ. ๒๕๖4 



2 

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน            สังกัด     
หลักสูตร    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต) 

ลำดับที่ การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

แผนการดำเนนิการในอนาคต : 

หมายเหตุ  - กรุณาส่งแบบรายงานฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมหรือภาพประกอบการดำเนินการ 
ที่ e-mail : aced.onacc@gmail.com 

- สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวสายธาร  อินทฤทธิ์  โทร. 02 528 4012 ต่อ 7115 

ผูรายงาน.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................
อีเมล์...................................................................................

QR code แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกนัการทุจริต) 

mailto:aced.onacc@gmail.com


3 

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน            สังกัด     
หลักสูตร    หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) 

ลำดับที่ การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

แผนการดำเนนิการในอนาคต : 

หมายเหตุ  - กรุณาส่งแบบรายงานฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมหรือภาพประกอบการดำเนินการ 
ที่ e-mail : aced.onacc@gmail.com 

- สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวสายธาร  อินทฤทธิ์  โทร. 02 528 4012 ต่อ 7115 

ผูรายงาน.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................
อีเมล์...................................................................................

QR code แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกนัการทุจริต) 

mailto:aced.onacc@gmail.com
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกนัการทุจริต) 
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สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ สายดวน ป.ป.ช.๑๒๐๕
www.nacc.go.th

รายงานการกำกับติดตาม 
การนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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