สื่อการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต

ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พุทธศักราช 2561

๒

ก

คานา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้ง แต่ ป ฐมวัย ให้ ส ามารถแยกระหว่ างผลประโยชน์ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ส่ ง เสริ มให้ มี ร ะบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทา
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ขึ้น เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตร ยกร่างและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการ
เรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม กาหนดแผนหรือแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด
“Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ ๔. หลักสูตรสร้าง
วิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต หลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนาไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สาหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
ต่อไป
สานักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา :
Anti-Corruption Education จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการ
คิด แยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ส่ ว นรวม ความอายและความไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการ
ทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป
พลตารวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
14 มีนาคม ๒๕๖๑
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รายละเอียดสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

1

สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

2

สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

8

สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

13

สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

20

ภาคผนวก

25

คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต สานักงาน ป.ป.ช.

26

สื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ที่ 646/2560 เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน 2560 แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการจั ด ท าหลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ ประกอบการเรี ย นรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต นาไปใช้
ในการเรี ยนการสอนให้ กับนั กเรี ยน นั กศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนทั้งในส่ วนของการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษาและการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งระบบ
รวมทั้งการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกในการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริต
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย
๕ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรทหารและตารวจ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
กลุ่มทหารและตารวจ) ๔. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นา
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) และ ๕. หลักสูตรโค้ช(หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต)
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
ได้ดาเนินการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ของสานักงาน ป.ป.ช. และจากแหล่งต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti - Corruption Education)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและการอบรมของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หัวข้อวิชา
วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
วิชาที่ 4 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเภทสื่อการเรียนรู้
วิดีโอ ภาพยนตร์สั้น ข่าว

-๒-

สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 1
การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education)

-๓สือ่ การเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 1
การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ที่
ชื่อสื่อ
1 Paoboonjin

ประเภท
เนื้อหาสาระ
เวลา แหล่งสื่อ
1.45 สานักงาน
วีดีโอ ท่านรั่ว มีตาแหน่งเป็นเจ้า
เมือง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหา นาที ป.ป.ช.
(รับทรัพย์สิน+
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง โดย
เป็นคู่สัญญา)
รับเงินจากเถ้าแก่หวังเพื่อ
ไม่ให้เถ้าแก่หวังจ่ายภาษีให้
หลวง และรับงานขุดบ่อ
บาดาลและทาประปา
หมู่บ้าน

2 MOST –The
Bridge v.2
ไทย

วีดีโอ

พนักงานการรถไฟ ซึ่งเป็น 6.35 https://ww
เจ้าหน้าที่ของรัฐ วันหนึ่งเขา นาที w.youtube
ได้พาลูกชายมาที่ทางาน
.com/watc
ขณะนั้นมีรถไฟขบวนหนึ่ง
h?v=q844
กาลังวิ่งเข้ามาใกล้สะพาน
OgsP4_4
ลูกชายเห็นรถไฟกาลังมาจึง
วิ่งไปที่สะพานเพื่อที่จะดึงคัน
โยกให้สะพานลงเพื่อให้รถไฟ
วิ่งผ่าน แต่เกิดพลัดตกลงไป
ใต้สะพาน ซึ่งขณะนั้น
พนักงานฯ มองเห็นลูกชาย
ตกไปใต้สะพาน และรถไฟวิ่ง
ใกล้จะถึงสะพาน จึงเป็น
วินาทีที่ต้องตัดสินใจว่า จะ
ดึงคันโยกให้สะพานลง
เพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านและรักษา
ชีวิตของคนบนรถไฟ หรือจะ
ไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง
เพื่อรักษาชีวิตลูกของตนเอง

3 แก้ทุจริต
คิดฐานสอง

วีดีโอ

อธิบายรูปแบบการขัดขัดกัน 4.37 สานักงาน
ระหว่างผล ประโยชน์
นาที ป.ป.ช.
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ตนระบบคิดฐานสิบ ระบบ
คิดฐานสอง

QR Code

-๔ที่
ชื่อสื่อ
4 เตือน สั่งเก็บ
โต๊ะร้านผัด
ไทยประตูผี

ประเภท
เนื้อหาสาระ
คลิปข่าว เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างการ
ยึดพื้นที่สาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

เวลา แหล่งสื่อ
3.18 ข่าวจาก
นาที สานักข่าว
อรุณ
อมรินทร์

5 บังคับใช้วัน
แรก พ.ร.บ.
ห้ามขอทาน
ผิดโทษอาญา

วีดีโอ

เพื่อศึกษาการจัดระเบียบ
ทางสังคม

3.51 ข่าวจาก
นาที Nation tv

6 อวสานแผงค้า
ริมทางหลวง
ลั่น ภายใน 2
ปี รื้อเกลี้ยง

ข่าว

กรมทางหลวงมีนโยบายจัด
ระเบียบแผงค้าและสิ่งปลูก
สร้างที่รุกล้าทางกลวงทั่ว
ประเทศ ทั้งแผงถาวร คือ
ขายตลอดทั้งปี และแผง
ชั่วคราว

4.37 ข่าวจาก
นาที กระปุก
ดอทคอม

QR Code

-๕ที่
ชื่อสื่อ
ประเภท
เนื้อหาสาระ
7 แก้ไม่จบสี่แยก ข่าว นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่
กล้วยแขก
ขายบนถนน เป็นการกีด
ทารถติด-ผิด
ขวางการจราจร สร้างความ
กฎหมาย
เดือดร้อนกับผู้ใช้ถนน ทาง
เท้าในเขตนางเลิ้ง

8 ตะลึง เบญจม
ฯเมือนคอน
ขึ้นป้ายยกเลิก
เด็กฝาก
เข้าเรียน

ข่าว

9 เด็กโรงเรียน
เบญจมราชู
ทิศนครศรีฯ
คะแนนสอบ
สูงสุด ติด
นิเทศฯจุฬา

ข่าว

เวลา แหล่งสื่อ
- ข่าวจาก
โพสต์ทูเดย์

กรณีที่โรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้น
ป้ายขนาดใหญ่หน้าโรงเรียน
โดยมีข้อความเขียนระบุ ปี
การศึกษา 2559 ร่วม
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศ ยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน

-

เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีฯ คะแนนสอบสูงสุด
ติดนิเทศฯจุฬา เป็นการ
ยกเลิกเด็กฝาก
เข้าเรียน

-

ข่าวจากเว็บ
DMCTODAY

VoiceTV

QR Code

-๖ที่
ชื่อสื่อ
ประเภท
เนื้อหาสาระ
เวลา แหล่งสื่อ
10 ประมวล
เอกสาร ประมวลจริยธรรมของ
- สานักงาน
จริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
ก.พ.
ข้าราชการพล
โดยเฉพาะข้อ 6 ข้าราชการ
เรือน
ต้องละเว้นจากการแสวง
ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่ และไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม

11 INFOGRAPHIC_
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

วีดีโอ

อธิบายเกี่ยวกับความหมาย 5.44 สานักงาน
และรูปแบบของผลประโยชน์ นาที ป.ป.ช.
ทับซ้อน

12 รายการ
คุยกับ ป.ป.ช.
ตอน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

วีดีโอ

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

30. สานักงาน
46 ป.ป.ช.
นาที

QR Code

-๗ที่
ชื่อสื่อ
13 ผลประโยชน์
ทับซ้อน

14 ทุจริตแก้
คะแนน

ประเภท
เนื้อหาสาระ
วีดีโอ กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

วีดีโอ

เวลา แหล่งสื่อ
2.22 พิพิธภัณฑ์
นาที ต้านโกง
สานักงาน
ป.ป.ช.

เพื่อศึกษาตัวอย่างการขัดกัน 9.05 สานักงาน
ระหว่างผลประโยชน์
นาที ป.ป.ช.
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ร่วมกับ
โรงเรียน
ตน
บ้านแพ้ว
วิทยา (ตี่ตง)

QR Code

-๘-

สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2
ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education)

-๙สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 2
ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ที่
ชื่อสื่อ
1 สินบน

2 นิมนต์ยิ้มเดลี่
คนดีไม่คอร์รัป
ชัน
ตอน แย่งที่
ตอน รับไม่ได้
ตอน ทาบุญ
บูรณะวัด
ตอน แป๊ะเจี้ย
ตอน ส่งเสริม
ลูกน้อง

ประเภท
เนื้อหาสาระ
เวลา แหล่งสื่อ
วีดีโอ กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการให้ 3.59 พิพิธภัณฑ์
สินบน
นาที ต้านโกง
สานักงาน
ป.ป.ช.

วีดีโอ

ตอนแย่งที่ เป็นการแย่งที่
7.28 สนง.ปปช.
จอดเรือโดยมีคนติดสินบน นาที
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ไม่ยอมรับสินบน และจับตัว
คนที่จะให้สินบนไปลงโทษ
ตอนรับไม่ได้ เจ้าหน้าที่เข้า
ไปตรวจสอบสินค้า
แต่เจ้าของสินค้าไม่ให้ตรวจ
และจะมอบสินบนให้กับ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่คน
นั้นไม่ยอมรับของดังกล่าว
ตอนทาบุญบูรณะวัด วัดมี
สภาพเสื่อมโทรมซึ่งมีคนมา
ช่วยเหลือ บริจาคเงิน แต่
ต้องให้พระที่วัดพูดจาหว่าน
ล้อมให้ชาวบ้านขายที่ดินให้
ตนเอง
ตอนแป๊ะเจี๊ยะ พ่อต้องการ
ให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่
มีชื่อเสียง จึงจะจ่ายเงิน
ให้กับทางโรงเรียน แต่ลูกไม่
ยอมและยืนยันว่าจะสอบ
เข้าด้วยตัวเอง
ตอนส่งเสริมลูกน้อง เจ้านาย
อยากให้ลูกน้องเป็นทหารจึง
เอาของไปติดสินบน สุดท้าย
จึงถูกจาคุก

QR Code

- ๑๐ ที่
ชื่อสื่อ
3 ค่าโง่

ประเภท
เนื้อหาสาระ
เวลา แหล่งสื่อ
วีดีโอ กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับความ 1.47 พิพิธภัณฑ์
เสียหายที่ประเทศไทยได้รับ นาที ต้านโกง
จากปัญหาการทุจริต
สานักงาน
ป.ป.ช.

4 เชื่อหรือไม่

วีดีโอ

กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการ
สารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องทุจริต

2.19 พิพิธภัณฑ์
นาที ต้านโกง
สานักงาน
ป.ป.ช.

5 กลโกงฮั๊ว
ประมูล

วีดีโอ

กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับกลโกง 2.44 พิพิธภัณฑ์
การเสนอราคาต่อหน่วยงาน นาที ต้านโกง
ของรัฐ
สานักงาน
ป.ป.ช.

QR Code

- ๑๑ ที่
ชื่อสื่อ
6 ทุจริตเชิง
นโยบาย

ประเภท
เนื้อหาสาระ
วีดีโอ กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการ
ทุจริตเชิงนโยบาย

เวลา แหล่งสือ่
3.00 พิพิธภัณฑ์
นาที ต้านโกง
สานักงาน
ป.ป.ช.

7 รับสินบน

วีดีโอ

มีคนยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่ 32
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องไม่ วินาที
ยอมรับหัวหน้าที่โกง และ
ออกมาต่อต้าน

8 Bazaar

วีดีโอ

แม่ค้าและคนในตลาด
รวมตัวกันต่อต้านผู้ที่มา
ซื้อของ ซึ่งเป็นบุคคลที่
ทุจริตการเลือกตั้ง

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=MGc3
LXOlZ-o
จาก ACT

33 https://ww
วินาที w.youtube
.com/watc
h?v=6xTi4
qcGXzs
จาก ACT

QR Code

- ๑๒ ที่
ชื่อสื่อ
9 การเข้าแถว
รับบริการ

ประเภท
เนื้อหาสาระ
เวลา แหล่งสื่อ
วีดีโอ การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร
1.55 https://ww
โดยการแซงคนอื่นถือเป็น
นาที w.youtube
การกระทาที่ไม่ถูกต้อง และ
.com/watc
คนอื่นๆ ได้แสดงอาการไม่
h?v=CQm
พอใจต่อการกระทานั้น
0h9-b9p4
จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม

10 โตไปไม่โกง
ตอน โดนัท

วีดีโอ

การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร
10. https://ww
โดยการคนอื่นที่เข้าแถวแล้ว 54 w.youtube
ซื้อของให้ตนเอง ถือเป็นการ นาที .com/watc
กระทาที่ไม่ถูกต้อง และคน
h?v=AyoR
อื่นๆ ได้แสดงอาการไม่
Pq4t_lM
พอใจต่อการกระทานั้น
จาก กทม.

11 ความซื่อสัตย์

วีดีโอ

นาเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับ
เจ้าของ

1.55 https://ww
นาที w.youtube
.com/watc
h?v=qr2gt
PGsGcg
จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม

QR Code

- ๑๓ -

สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 3
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education)

- ๑๔ -

ที่

ชื่อสื่อ

ประเภท

สือ่ การเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 3
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
เนื้อหาสาระ
เวลา แหล่งสือ่

1 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน แนว
พระราชดาริ
“ทฤษฎีใหม่”

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับแนวพระราชดาริ
“ทฤษฎีใหม่”

1.01 สานักงาน
นาที ป.ป.ช.

2 สารคดีตาม
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ทาน
หรือการให้

วีดิทัศน์

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับทานหรือการให้

1.01 สานักงาน
นาที ป.ป.ช.

3 สารคดีตาม
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน แนว
พระราชดาริ
“การ
พึ่งตนเอง”

วีดิทัศน์

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับแนวพระราชดาริ
“การพึ่งตนเอง”

1
นาที

สานักงาน
ป.ป.ช.

QR Code

- ๑๕ ที่

ชื่อสื่อ

ประเภท

เนื้อหาสาระ

เวลา

แหล่งสือ่
สานักงาน
ป.ป.ช.

4 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ความ
เสียสละ

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความเสียสละ

1
นาที

5 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ความ
เมตตา

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความเมตตา

1.01 สานักงาน
นาที ป.ป.ช.

6 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ความ
อดทนนาพา
ให้ชีวิตมีความ
เจริญรุ่งเรือง

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความอดทนนาพา
ให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

1
นาที

สานักงาน
ป.ป.ช.

QR Code

- ๑๖ ที่

ชื่อสื่อ

ประเภท

เนื้อหาสาระ

เวลา

แหล่งสือ่

7 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ความ
เพียร

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความเพียร

1.01 สานักงาน
นาที ป.ป.ช.

8 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ความ
อ่อนโยน

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความอ่อนโยน

1
นาที

9 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน การ
แก้ปัญหาด้วย
ปัญญา

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วย
ปัญญา

58 สานักงาน
วินาที ป.ป.ช.

สานักงาน
ป.ป.ช.

QR Code

- ๑๗ ที่

ชื่อสื่อ

ประเภท

เนื้อหาสาระ

เวลา

แหล่งสือ่

วีดิทัศน์

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

1
นาที

สานักงาน
ป.ป.ช.

11 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

1
นาที

สานักงาน
ป.ป.ช.

12 สารคดีตาม
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ขันติ
หรือความ
อดทน

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับขันติหรือความ
อดทน

1
นาที

สานักงาน
ป.ป.ช.

10 สารคดีตาม
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

วีดิทัศน์

QR Code

- ๑๘ ที่

ชื่อสื่อ

เวลา

แหล่งสือ่

1
นาที

สานักงาน
ป.ป.ช.

14 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ความ
ไม่เบียดเบียน
ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น

พระราชดารัส
1
พระบาทสมเด็จพระ
นาที
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความไม่เบียดเบียน
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

สานักงาน
ป.ป.ช.

15 สารคดีตาม
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน การ
ยึดมั่นความ
เที่ยงธรรม

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการยึดมั่นความ
เที่ยงธรรม

สานักงาน
ป.ป.ช.

13 สารคดีตาม
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน การ
ทางานด้วย
ความ
รอบคอบ

ประเภท
วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

เนื้อหาสาระ
พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการทางานด้วย
ความรอบคอบ

1
นาที

QR Code

- ๑๙ ที่

ชื่อสื่อ

เวลา

แหล่งสือ่

พระราชดารัส
1
พระบาทสมเด็จพระ
นาที
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน

สานักงาน
ป.ป.ช.

17 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน การตั้ง
มั่นในศีล มี
คุณธรรม

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการตั้งมั่นในศีล มี
คุณธรรม

1
นาที

สานักงาน
ป.ป.ช.

18 สารคดีตาม
วีดิทัศน์
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน การตั้ง
มัน่ ที่จะเป็น
คนดีในสังคม

พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการตั้งมั่นที่จะเป็น
คนดีในสังคม

1
นาที

สานักงาน
ป.ป.ช.

19 โตไปไม่โกง
ตอน
สาวนักช้อป

แก้ไขเวลาจอดรถเพื่อให้
ตนเองได้จอดรถฟรี

9.47 กทม.
นาที

16 สารคดีตาม
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน การ
ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน

ประเภท
วีดิทัศน์

วีดีโอ

เนื้อหาสาระ

QR Code

- ๒๐ -

สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 4
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education)

- ๒๑ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 4
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ที

ชื่อสื่อ

1 ภาพยนตร์สั้น
สานักงาน
ป.ป.ช.

ประเภท

เรื่อง ผลลับ

3 สารคดีตาม
รอยพ่อขอทา
ดี ตอน ความ
รับผิดชอบ
เพื่อส่วนรวม

เวลา

แหล่งสื่อ

วีดีโอ

พ่อกับลูกคู่หนึ่ง ลูกอ่าน
5 สานักงาน
หนังสือการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหา
นาที ป.ป.ช.
ว่า ทุจริตจะครองโลกโดย
จอมมาร GOT STAR พ่อขับ
รถอยู่บนถนนและมี
พฤติกรรมคล้ายจอมมารฯ

วีดีโอ

การลอกข้อสอบแล้ว
อาจารย์จับได้แล้วขอให้
ผู้ปกครองเด็กจ่ายเงินเพื่อ
แลกกับการให้เด็กสอบผ่าน
แต่ผู้ปกครองไม่ยอมจ่าย

5.04 สานักงาน
นาที ป.ป.ช.

วีดิทัศน์ นักบินฝนหลวงต้องบินผ่า
เข้าไปในก้อนเมฆเพื่อทาฝน
หลวงให้ชาวบ้าน

1 สานักงาน
นาที ป.ป.ช.

เรื่อง GOT
STAR

2 ภาพยนตร์สั้น
สานักงาน
ป.ป.ช.

เนื้อหาสาระ

QR Code

- ๒๒ ที
ชื่อสื่อ
4 ข้าราชการ
คอร์รัปชัน

ประเภท
เนื้อหาสาระ
เวลา แหล่งสื่อ
วิดีโอ อธิบายถึงการคอร์รัปชันของ 1.03 สานักงาน
ข้าราชการ
นาที ป.ป.ช.

5 หักเหลี่ยมคอร์
รัปชัน

วิดีโอ

เป็นการ์ตูนการนาเสนอ
ข้อมูลการคอร์รัปชันใน
รูปแบบของการก่อสร้างที่
ลดมาตรฐานจนทาให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยขาดซึ่งความ
ละอายที่มีต่อการทาทุจริต

6.00 สานักงาน
นาที ป.ป.ช.

6 Innocense
(หนังสั้นต้าน
คอร์รัปชัน)

วิดีโอ

เป็นหนังสั้นที่นาเสนอ
เกี่ยวกับการไม่สนับสนุนให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก่อให้เกิดการทุจริต

4.54 สานักงาน
นาที ป.ป.ช.

QR Code

- ๒๓ ที
ชื่อสื่อ
7 รู้จักหน้าที่

ประเภท
เนื้อหาสาระ
วีดีโอ การไม่ตั้งใจทางาน โดยเล่น
อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ ใน
เวลาทางาน

เวลา แหล่งสื่อ
1.55 https://ww
นาที w.youtube
.com/watc
h?v=GATjrf
ppBBA
จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม

8 อดทน อด
กลั้น

วีดีโอ

การขับรถแซงผู้อื่นไปมา
และไม่เคารพกฎจราจร

1.55 https://ww
นาที w.youtube
.com/watc
h?v=dWm
ZDGYtE_k
จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม

9 เคารพสิทธิ
ผู้อื่น

วีดีโอ

วางกระถางต้นไม้ไว้บน
1.55 https://ww
กาแพงที่กั้นระหว่างบ้าน
นาที w.youtube
และรดน้าต้นไม้ ทาให้ดิน
.com/watc
ไหลออกไปเลอะบ้านที่มี
h?v=bztZQ
กาแพงติดกัน จึงต้องเปลี่ยน
_hkkNs
ที่วางต้นไม้ใหม่
จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม

QR Code

- ๒๔ ที
ชื่อสื่อ
10 กลโกงหน่วย
เลือกตั้ง

ประเภท
เนื้อหาสาระ
เวลา แหล่งสื่อ
2.28 DNN
คลิปข่าว เป็นการนาเสนอข่าว
เกี่ยวกับการติดตามและการ นาที THAILAND
สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง
โดยให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและให้มีการ
ทุจริตเลือกตั้งน้อยที่สุด
หรือไม่มี

QR Code

- ๒๕ -

ภาคผนวก

- ๒๖ -

คาสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที.่ . 646/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
---------------------------------------ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สาหรับใช้
เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้ สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายประหยัด พวงจาปา)
3. ผู้ชว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายกิตติ ลิ้มพงษ์)
4. ผู้ชว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายอุทิศ บัวศรี)
5. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
6. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจเอกชน
7. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม
และการพัฒนาเครือข่าย
8. ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
9. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

- ๒๗ 10. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
11. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
12. ผู้แทนสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
13. ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
14. ผู้แทนสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
15. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
16. ผู้แทนทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
17. ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
18. ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
19. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
20. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
21. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
22. ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
23. พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
24. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
25. นายสุเทพ พรหมวาศ
26. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
27. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
28. นางสาวกัลยา สวนโพธิ์
29. นายสราวุฒิ เศรษฐกร
30. นายกาญจน์บัณฑิต สนนุช
31. นายเทอดภูมิ ทัศนพิมล
32. นายธนวัฒน์ มะแม้น

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

- ๒๘ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ
สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
2. กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
3. พิจารณายกร่างและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้าน
การป้องกันการทุจริต โดยกาหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา เนื้อหา
สาระ จัดระเบียบ/ลาดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าหลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ และสื่ อ
ประกอบการเรี ย นรู้ ด้ านการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อให้ มี เนื้ อหาที่ ครอบคลุ มและสมบู รณ์ พร้ อมทั้ งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560
5. กาหนดแผนหรื อแนวทางการนาหลั กสู ตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่ อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

พลตารวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
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