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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 

 ปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยนั้น องค์การเพื่อความโปร่งใสนานานชาติ (Transparency 

International) ได้จัดล าดับความโปร่งใสของประเทศต่างๆ โดยล่าสุดในปี 2557 และ 2558 ที่ผ่านมานั้น ดัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยนั้น มีคะแนนความโปร่งใสสูงเท่ากับ

เมื่อปี 2548 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงสุดที่เคยถูกประเมินมาตลอด 21 ปี อันเป็นผลสืบเนื่องมากจากความร่วมมือ

อย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผา่นมา 

 ในส่วนของภาคการศึกษาเองนั้น ความพยายามในการปลูกฝังค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชันเองยังถูกให้

ความส าคัญผ่านโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนองค์กรภาคส่วน

ต่างๆ อาทิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย เองก็ดี ที่ได้ด าเนินกิจกรรมในการสร้างความตระหนัก 

สร้างทัศนคติในการต่อต้านคอร์รัปชันผา่นการอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงหลายปีที่ผา่นมา 

 งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา  ตระหนักในความส าคัญของการสร้างความ

ตระหนัก สร้างทัศนคติในการต่อต้านคอร์รัปชันเฉกเช่นเดียวกับหลายๆ หน่วยงานในประเทศ และสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556- 2560) ที่มุ่งเน้นสร้าง

กลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

เยาวชนในสถาบันการศกึษา จงึได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัย

โปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและส านึกในการพัฒนาตนเองให้

เป็นเยาวชนที่ดขีองชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง และค่านิยมที่ดงีามในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษา เกิดความตระหนักและส านกึในการพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดี

ของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง และค่านิยมที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์

สุจรติ 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
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เป้ำหมำย 

1. นักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ไม่น้อยกว่า 90 คน 

 

ส่วนที่ 2 

วธิีด ำเนินกำร 

 

 การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัย

โปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในภาคเช้า เป็นภาคการบรรยาย โดย วิทยากร 

นายสุจิตร บาลนาคม พนักงานไต่สวน ส านักงาน ป.ป.ช ประจ าจังหวัดสกลนคร บรรยายพิเศษ เรื่อง 

“สถานการณป์ัญหาคอรร์้ปชันในปัจจุบัน แนวโน้ม และทิศทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา” และภาค

บ่าย เป็นกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ โดย อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 

“ร่วมสรา้งวัฒนธรรมฉันไม่โกง” 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน  100  คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

1. แบบลงทะเบียน 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ของผูเ้ข้าร่วมอบรม 

3. การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศกึษา 

 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหแ์บบประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ใช้การวิเคราะห์โดยสถิติพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้

คะแนน แปลตามระดับดังนี้ 
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 5 หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  ระดับมาก 

 3 หมายถึง  ระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดับน้อย 

 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 

 โดยมีเกณฑใ์นการวิเคราะหค์่าเฉลี่ยจากข้อมูลมาตราส่วนประมาณค่า ตามระดับดังนี้ 

 4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับมากที่สุด 

 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 

 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับน้อย 

 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3  

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

 แบบประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการของผูต้อบแบบประเมิน 

 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

 โดยการใช้สถิติพรรณนา เป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบประเมินโครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

“มหำวิทยำลัยโปร่งใส  บัณฑิตไทยไม่โกง”  
 

ตำรำงที่ 1 จ านวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตาม เพศ สถานะ ช้ันปี และคณะ (N= 100) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ จ ำนวน ร้อยละ 

1. เพศ หญิง 53 53.0 

 ชาย 47 47.0 

รวม 100 100.0 

2. อำยุ 18 ปี 4 4.0 

 19 ปี 14 14.0 

 20 ปี 40 40.0 

 21 ปี 38 38.0 

 22 ป ี 4 4.0 

รวม 100 100.0 

3. ชั้นปีกำรศึกษำ ช้ันปีที่ 1 21 21.0 

 ช้ันปีที่ 2 39 39.0 

 ช้ันปีที่ 3 40 40.0 

รวม 100 100.0 

4. คณะที่สังกัด คณะครุศาสตร์ 21 21.0 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 5.0 

 คณะวทิยาการจัดการ 7 7.0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 39 39.0 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ จ ำนวน ร้อยละ 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 28.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที่ 1  ผู้ตอบแบบประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.0  อายุเฉลี่ย 20 ปี

โดยมากเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 40.0 และ 39.0 ตามล าดับ และส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ คิดเป็นรอ้ยละ 28.0 และ 21.0 ตามล าดับ 
 

ตำรำงที่ 2  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผล ความพึงพอใจ/

ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัย

โปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”  ของผูต้อบแบบประเมิน (N= 100) 
 
 

รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

มำก 

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย 

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ด้านการบริหารจัดการโครงการ         

1. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสาร

ประกอบ 

15 

(15.0) 

63 

(63.0) 

22 

(22.0) 
- - 3.93 .607 มาก 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการ

จัดโครงการ 

32 

(32.0) 

46 

(46.0) 

22 

(22.0) 
- - 4.10 .732 มาก 

3. ความเหมาะสมของอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 

23 

(23.0) 

43 

(43.0) 

33 

(33.0) 

1 

(1.0) 
- 3.88 .769 มาก 

4. ความเหมาสมของอาหารกลางวัน 20 

(20.0) 

50 

(50.0) 

30 

(30.0) 
- - 3.90 .704 มาก 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการ

อบรม 

34 

(34.0) 

45 

(45.0) 

21 

(21.0) 
- - 4.13 .734 มาก 

รวม/เฉลี่ย  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 3.99 .557 มำก 

ด้านวิทยากรบรรยาย         

6. ความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ ความเข้าใจ ความน่าใจ ของ

45 

(45.0) 

43 

(43.0) 

12 

(12.0) 
- - 4.33 .682 มาก 
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รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

มำก 

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย 

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 

วิทยากรบรรยาย 

7.  วิทยากรมีการจัดล าดับเนื้อหา

ความส าคัญ 

29 

(29.0) 

52 

(52.0) 

19 

(19.0) 
- - 4.10 .689 มาก 

8. วิทยากรบรรยายครอบคลุมและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

40 

(40.0) 

42 

(42.0) 

18 

(18.0) 
- - 4.22 .733 มาก 

9.  วิทยากรตอบค าถาม ชัดเจน ตรง

ประเด็น 

27 

(27.0) 

46 

(46.0) 

27 

(27.0) 
- - 4.00 .739 มาก 

10.  วิทยากรใช้เวลาเหมาะสมกับ

เนือ้หา 

28 

(28.0) 

39 

(39.0) 

29 

(29.0) 

4 

(4.0) 
- 3.91 .854 มาก 

รวม/เฉลี่ย  ด้ำนวิทยำกรบรรยำย 4.11 .640 มำก 

ด้านวิทยากรกระบวนการ         

11.  ความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้  ความเข้าใจ ความน่าสนใจ

วิทยากรกระบวนการ 

38 

(38.0) 

44 

(44.0) 

18 

(18.0) 
- - 4.20 .725 มาก 

12.  รูปแบบกิจกรรมกระบวนการมี

ความเหมาะสม 

30 

(30.0) 

55 

(55.0) 

15 

(15.0) 
- - 4.15 .657 มาก 

13.  วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม

อบรมมกีารมสี่วนรว่ม 

37 

(37.0) 

52 

(52.0) 

11 

(11.0) 
- - 4.26 .645 มาก 

14.  วิทยากรตอบค าถาม ชัดเจน ตรง

ประเด็น 

28 

(28.0) 

49 

(49.0) 

23 

(23.0) 
- - 4.05 .716 มาก 

รวม/เฉลี่ย  ด้ำนวิทยำกรกระบวนกำร 4.16 .579 มำก 

เนือ้หา สาระ และการน าไปใช้ประโยชน์        

15.  ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ

เข้ า ใ จ เนื้ อหา  เกี่ ย วกั บคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพิ่มมาก

ขึน้ 

18 

(18.0) 

60 

(60.0) 

22 

(22.0) 
- - 3.96 .634 มาก 

16. ผู้เข้าร่วมโครงการมสี่วนรว่มใน

กระบวนการแสดงความคิดเห็น 

32 

(32.0) 

50 

(50.0) 

17 

(17.0) 
- 

1 

(1.0) 
4.12 .756 มาก 
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รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

มำก 

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย 

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 

17.  ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถน า

ความรู้ที่ ได้รับ ปรับใช้ในการจัดท า

โครงการ/ในชวีิตประจ าวัน 

31 

(31.0) 

46 

(46.0) 

23 

(23.0) 
- - 4.08 .734 มาก 

รวม/เฉลี่ย  เน้ือหำ สำระ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 4.05 .629 มำก 

รวม/เฉลี่ย 4.07 .559 มำก 

 

จากตารางที่  2 พบว่า ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D.= 0.559)  และมีค่าเฉลี่ยรวมทุก

ด้านในระดับมาก  ด้านการบริหารจัดการโครงการ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 (S.D.=0.557)  ด้านวิทยากร

บรรยาย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.11 (S.D.= 0.640)  ด้านวิทยากรกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.16 (S.D.= 

0.579) และ ด้านเนือ้หา สาระ และการน าไปใช้ประโยชน์ มีคา่เฉลี่ยรวมที่ 4.05 (0.629) 

โดยมีระดับความถึงพอใจ/ความคิดเห็นระดับมากในทุกรายการประเมิน และมีความพึงพอใจ/

ความคิดเห็น ว่าวิทยากรบรรยายมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความน่าสนใจ  

มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 (S.D.= 0.679) รองลงมาคือ วิทยากรกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม

อบรมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกระบวนการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.26   (S.D.= 0.645) และ วิทยากรบรรยาย 

บรรยายครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 (S.D. = 0.733) ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะในโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมำภิบำล “มหำวิทยำลัยโปร่งใส 

บัณฑิตไทยไม่โกง”  

 

 จากผูต้อบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 100 คน มีผู้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการทั้งสิ้น 

26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.5  ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. อยากใหจ้ัดกิจกรรมดีๆ แบบนีอ้ีก 

2. ต้องการให้เปิดรับผูค้นเข้าร่วมโครงการ และขยายกิจกรรมใหม้ากกว่านี้ 

3. ในภาคการบรรยายควรท าให้มคีวามนา่สนใจมากกว่านี้ 

4. การบรรยายในช่วงเช้า ต้องการให้วทิยากรน าสื่อที่นา่ใจ ประกอบการบรรยาย ด้วย 

5. เป็นโครงการที่เน้นคุณธรรม จรยิธรรม และหลักของธรรมาภบิาล จติส านึกของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในเรื่องความโปร่งใสและไม่โกงดว้ย 

6. อยากใหเ้ปิดโอกาสใหม้ีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่านี้ 
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7. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก 

8. ควรจัดกิจกรรมในรุ)แบบการศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐที่เป็นต้นแบบการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ จัดกิจกรรมให้มีรูปแบบอย่างหลากหลาย 

9.  อยากใหจ้ัดกิจกรรมแบบนี้อีก โดยการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมให้น่าสนใจมากขึ้น และอยาก

ให้มกีารแสดงความคิดเหน็และมุมมองนักศึกษามากขึ้น 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่

โกง” จัดขึน้ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ช้ัน 3  เป็นการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านกิจกรรม  2 ส่วน กล่าวคือ ในภาคเช้า เป็นภาคการบรรยาย โดย วิทยากร 

นายสุจิตร บาลนาคม พนักงานไต่สวน ส านักงาน ป.ป.ช ประจ าจังหวัดสกลนคร บรรยายพิเศษ เรื่อง 

“สถานการณป์ัญหาคอรร์้ปชันในปัจจุบัน แนวโน้ม และทิศทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา” และภาค

บ่าย เป็นกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ โดย อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 

“ร่วมสรา้งวัฒนธรรมฉันไม่โกง” 

โดยความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D.= 0.559)  และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านในระดับ

มาก  ด้านการบริหารจัดการโครงการ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 (S.D.=0.557)  ด้านวิทยากรบรรยาย มี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 (S.D.= 0.640)  ด้านวิทยากรกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.16 (S.D.= 0.579) และ 

ด้านเนือ้หา สาระ และการน าไปใช้ประโยชน์ มีคา่เฉลี่ยรวมที่ 4.05 (0.629) 

โดยมีระดับความถึงพอใจ/ความคิดเห็นระดับมากในทุกรายการประเมิน และมีความพึงพอใจ/

ความคิดเห็น ว่าวิทยากรบรรยายมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความน่าสนใจ  

มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 (S.D.= 0.679) รองลงมาคือ วิทยากรกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม

อบรมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกระบวนการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.26   (S.D.= 0.645) และ วิทยากรบรรยาย 

บรรยายครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 (S.D. = 0.733) ตามล าดับ 
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ภาคผนวก 
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ภำพกิจกรรม 

โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมำภิบำล  

“มหำวิทยำลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” 

วันจันทร์ที่  19  กุมภำพันธ์  2561 

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณำ อำคำร 10 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

************************************** 

 

 
พิธีเปิด 

โดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรำธำร  ศรมีหำ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำ 

 

 
ผู้บริหำร อำจำรย์ บคุลำกร มหำวิทยำลัยรำชภฏัสกลนคร 

ร่วมถ่ำยภำพกับวิทยำกรบรรยำยพิเศษ 
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ภำพกิจกรรม 

โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมำภิบำล  

“มหำวิทยำลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” 

วันจันทร์ที่  19  กุมภำพันธ์  2561 

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณำ อำคำร 10 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

************************************** 
 

 
 

 
 

บรรยำยพิเศษ เรื่อง “สถำนกำรณ์ปัญหำคอร์รัปชันในปัจจุบัน แนวโน้ม 

และทศิทำงในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ” 

โดย นำยสุจิตร  บำลนำคม 

พนักงำนไต่สวน ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดสกลนคร 
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ภำพกิจกรรม 

โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมำภิบำล  

“มหำวิทยำลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” 

วันจันทร์ที่  19  กุมภำพันธ์  2561 

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณำ อำคำร 10 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

************************************** 
 

 
กิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้ “ร่วมสร้ำงวัฒนธรรมฉันไม่โกง” 

โดย อำจำรย์พสุธำ  โกมลมำลย์ 

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

 
กิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้ “ร่วมสร้ำงวัฒนธรรมฉันไม่โกง” 

โดย อำจำรย์พสุธำ  โกมลมำลย์ 

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 



 
แบบประเมิน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” 
วันจันทร์ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  อาคาร ๑๐  ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ค าชี้แจง ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ           

ธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” โดยท าเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรง
กับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

๑.เพศ  (๑) ชาย  (๐) หญิง 
๒. อายุ  ..................... ป ี
๓. ระดับชั้นการศึกษา  

 (๑) นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑  (๒) นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒  (๓) นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
 (๔) นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔  (๕) นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕  

๔. สังกัดคณะ 
          (๑) คณะครุศาสตร์         (๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร      (๓) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
          (๔) คณะวิทยาการจัดการ  (๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านการบริหารจดัการโครงการ 
๑.๑  ความเหมาะสมของสื่อ และเอกสารประกอบโครงการ      
๑.๒  ความเหมาะสมของสถานท่ีในการการจดัโครงการ      
๑.๓  ความเหมาะสมของอาหารวา่งและเครื่องดื่ม      
๑.๔  ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน      
๑.๕  ความเหมาะสมของรูปแบบการอบรม       
ด้านวิทยากรบรรยาย 
๒.๑  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความน่าสนใจ ของ
วิทยากรบรรยาย 

     

๒.๒  การจัดล าดับเนื้อหาความส าคัญ      
๒.๓  การบรรยายครอบคลมุและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      

- มีต่อหน้าหลัง - 



ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๒.๔  การตอบค าถาม ชัดเจน ตรงประเด็น      
๒.๕  การใช้ระยะเวลาเหมาะสมกบัเนื้อหา      
ด้านวิทยากรกระบวนการ 
๓.๑  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความน่าสนใจของ
วิทยากรกระบวน 

     

๓.๒  รูปแบบกิจกรรมกระบวนการมีความเหมาะสม      
๓.๓  เปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการมสี่วนร่วม      
๓.๔  การตอบค าถาม ชัดเจน ตรงประเด็น      
เนื้อหา สาระ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
๔.๑  ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา เกี่ยวกับ คณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  เพ่ิมมากขึน้ 

     

๔.๒  ผูเ้ข้าร่วมโครงการมสี่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคดิเห็น      
๔.๓  ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับ ปรับใช้ในการจัดท าโครงการ/
ในชีวิตประจ าวัน 

     

 
 

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 
ข้อคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรม 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 ขอขอบพระคุณท่ีเสียสละเวลาและให้ความร่วมมือ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ “โตไปไม่โกง” 
 

โดย พสุธา โกมลมาลย ์
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการพฒันาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 
กล่าวเกริน่ 

ท่ามกลางปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยที่มีมาอย่างเนิ่นนาน ส่งผลให้ประเทศ
ไทยสูญเสียงบประมาณและโอกาสมหาศาล ที่ประเทศไทยจะได้น างบประมาณเหล่านี้ไปพัฒนาในด้านต่างๆ 
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดียิ่งข้ึน กิจกรรมในการเรียนรู้  “โตไปไม่โกง” เป็นกิจกรรมที่
พยายามปลูกฝังค่านิยมการมีคุณธรรม จริยธรรม และการไม่ยอมรับการโกงให้แก่เยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาที่
รากเหง้า ไม่ให้เกิดพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันในระยะยาว โดยเน้นการท าความเข้าใจผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ภายใตค่้านิยมความดี 5 ประการ ที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่  
1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) การมีจิตสาธารณะ 3) ความเป็นธรรมทางสังคม 4) กระท าอย่างรับผิดชอบ และ 5) 
เป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งคุณธรรมด้านต่างๆ สามารถอธิบายผ่านแนวคิดและการปรับใช้ โดยรายละเอียดได้
ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบคิดคุณธรรม 5 ประการเพ่ือป้องกันพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน 

 



1. ความซื่อสัตย์สุจริต  (Honesty and Integrity) 
ความหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความ

ซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธ์ิ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 
ตัวอย่างการน าไปใช ้

 พูดความจริง 

 ไม่ลักขโมย 

 ท าตัวเป็นที่น่าเช่ือถือ ท าตามสญัญา 

 ตรงไปตรงมา 

 กล้าเปิดเผยความจริง 

 รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม 

การด าเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น การที่เราจะมีความซื่อสตัย์สุจริตน้ัน เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง 
 
2. การมีจิตสาธารณะ (Greater Good) 

ความหมาย การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มีความตระหนักรู้และค านึงถึงสังคม
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อม
ที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ตัวอย่างการน าไปใช ้
 ร่วมดูแลสังคม 

 รับผิดชอบส่วนรวม 

 เสียสละเพื่อส่วนรวม 

 เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ าใจ 

 ไม่เห็นแก่ตัว 

การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยการมีจิตสาธารณะซึ่งก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและท าเพื่อส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่  และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 
3. ความเป็นธรรมทางสังคม  (Fairness and Justice) 

ความหมาย ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และ
อย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ เพศ เช้ือชาติ ชนช้ัน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตัวอย่างและการน าไปใช ้

 นึกถึงใจเขาใจเรา 



 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

 รับฟงัผู้อื่น 

 เคารพใหเ้กียรติ์ผู้อื่น 

 กตัญญอูย่างมเีหตผุล 

 ค านึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด 

สังคมที่ดีทุกคนในสังคมควรได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะแตกต่างกัน
ด้วยเช้ือชาติ ศาสนา ภูมิก าเนิด ฐานะ หรือการศึกษา รวมทั้งต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย ดังนั้นการให้
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น และการเข้าใจสิ ทธิและหน้าที่ของ
ตนเองจะช่วยให้รักษาความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น 
 
4. กระท าอยา่งรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) 

ความหมาย การกระท าอย่างรับผิดชอบ คือ  การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ หากมีการกระท าผิดก็
พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่ผิด 

ตัวอย่างและการน าไปใช ้
 ท าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 

 มีระเบียบวินัย 

 เคารพกติกา  

 รับผิดชอบในสิง่ที่ท า กล้ายอมรับผิดและรบัการลงโทษ 

 รู้จักส านึกผิดและขอโทษ แก้ไขในสิ่งผิด 

 กล้าท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง 

ในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ต่างๆที่
เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ท างาน และ
สมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น และพร้อมยอมรับใน
การกระท าของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและ
บุคคลต่างๆ  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ มีความ
เคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย 
 
5. เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

ความหมาย เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมภ
โลภมาก รู้จักยับยั้งช่ังใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น 

ตัวอย่างและการน าไปใช ้
 รู้จักความเพียงพอ ความพอดี 



 มีความอดทนอดกลั้น 

 รู้จักบังคับตัวเอง 

 ไม่กลัวความยากล าบาก 

 ไม่ท าอะไรแบบสุดข้ัวหรือสุดโต่ง 

 มีสติและเหตุผล 

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรถือปฏิบัติ การ
รู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต  การรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของ
เป็นเรื่องส าคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ท าให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่
เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมในภาพรวมด้วย 
 
อ้างอิง 

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย. “5 คุณลักษณะพึงประสงค์”. 
เข้าถึงโดย (http://growinggood.org/2010/06/5characteristics/)  วันที่สืบค้น 16 
กุมภาพันธ์ 2561. 

 
สุจริตไทย. “ท าอยา่งไร “โตไปไม่โกง” กฎ กติกา ค่านิยม ตัวช่วยแบบไหนท่ีใช่?”.เข้าถึงโดย 

(https://blog.eduzones.com/thainocorrup/149007) วันที่สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 
2561. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มองไปภายนอก 
 
กิจกรรมท่ี 1: “คอร์รัปชันท่ีฉันรู้จัก” 

วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 
1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมได้รูจ้ักเพื่อนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 

2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนประสบการณ์การรับรู้ของตนเองเกี่ยวกบัพฤติกรรม
คอร์รปัชันที่ตนเองรูจ้ัก 

3. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรมคอร์รปัชัน 
และทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการคอร์รปัชันที่เกิดข้ึน 

4. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรูพ้ฤติกรรมคอร์รปัชันที่ตนไม่รู้จกั และสามารถ
ประเมินผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากพฤติกรรมคอร์รปัชัน และทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการ
คอร์รปัชันที่เกิดข้ึน 

 
รูปแบบกจิกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเขียนพฤติกรรมคอรร์ัปช่ันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักลงใน
ใบงานที่ 1 จ านวน 10 พฤติกรรม 

2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่รู้จักพฤติกรรมคอร์รัปชันที่เหมือนกัน
ตนเอง ภายในเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งเขียนรายช่ือเพื่อน รวมทั้งคณะและสาขา ของ
เพื่อนลงไปในช่อง “คนที่เห็นเหมือนฉัน” 

3. ให้อภิปรายว่าพฤติกรรมคอร์รปัชันที่เกิดข้ึนส่งผลต่อสังคมและตัวเราอย่างไร พร้อมเขียน
การอภิปรายลงในช่อง “ผลกระทบต่อสังคม” และ “ผลกระทบต่อตัวเรา” 

4. ให้อภิปรายว่าพฤติกรรมคอร์รปัชันที่เกิดข้ึนเกิดจากสาเหตุใด พร้อมเขียนการอภิปรายลง
ในช่อง “สาเหตุที่ท าให้เกิดข้ึน” 

5. ผู้น ากิจกรรมสุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอหน้าห้อง 
6. ท ากิจกรรมซ้ าเป็นรอบที่สอง สาม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตัดพฤติกรรมที่จับคู่ได้แล้ว

ออก 
7. ท ากิจกรรมเป็นครั้งที่ สี่ และ ห้า โดยเปลี่ยนเป็นการจับคู่กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่รู้จัก

พฤติกรรมคอร์รัปชันที่ “ไม่เหมือนกันตนเอง” ภายในเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งเขียน 
“พฤติกรรมที่แตกต่าง” ลงในช่อง “พฤติกรรมที่ฉันไม่รู้จัก” และเขียนรายช่ือเพื่อน 
รวมทั้งคณะและสาขา ของเพื่อนลงไปในช่อง “คนที่เห็นไม่เหมือนฉัน” 

8. ให้คู่สนทนาอภิปรายว่าพฤติกรรมคอร์รัปชันที่ตนเห็นต่างจากเพื่อนเป็นอย่างไร และเมื่อ
เกิดข้ึนส่งผลต่อสังคมและตัวเราอย่างไร พร้อมเขียนการอภิปรายลงในช่อง “ผลกระทบ
ต่อสังคม” และ “ผลกระทบต่อตัวเรา” 



9. ให้อภิปรายว่าพฤติกรรมคอร์รปัชันที่เกิดข้ึนเกิดจากสาเหตุใด พร้อมเขียนการอภิปรายลง
ในช่อง “สาเหตุที่ท าให้เกิดข้ึน” 

10. ผู้น ากิจกรรมสุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอหน้าห้อง 
 

 
มองเข้าภายใน 

กิจกรรมท่ี 2: เส้นแบ่งห้อง หลากหลายพฤติกรรม หลากหลายเหตุผล “ปกติใครๆ ก็ท ากัน” 
วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 

1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรูพ้ฤติกรรมการคอรร์ัปชันของตนเอง 

2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนประสบการณ์การรับรู้ของตนเองเกี่ยวกบัพฤติกรรม
คอร์รปัชันที่เกิดข้ึนกบัตนเอง 

3. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นสถานการณ์การคอรร์ัปชันในชีวิตประจ าวันทีเ่กิดข้ึนจริงๆ 
รอบตัว 

 
รูปแบบกจิกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมเส้นแบง่กลางห้องเพื่อแบง่พื้นทีห่้องออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน 
2. ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมรวมกลุ่มเรียงแถวบริเวณพื้นทีก่ลางห้องพร้อมทั้งหลบัตา 
3. ผู้น ากิจกรรมช้ีแจงกิจกรรมดังนี้ “ผู้น าจะพูดถึงพฤติกรรมต่างๆ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เคยท าพฤติกรรมดงักล่าวใหก้้าวออกไปทางขวามือของตนเอง แต่หากผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
ไม่เคยท าพฤติกรรมดงักล่าวใหก้้าวออกไปทางซ้ายมือของตนเอง” และ หลงัจากทีผู่้ร่วม
กิจกรรมแยกออกเป็นสองส่วนแล้วใหผู้้น ากจิกรรมด าเนินกจิกรรมต่อดังนี้ “ผู้น ากิจกรรม
กล่าวถึงพฤติกรรมเดิม โดยสัง่ว่าหากใครเคยท าพฤติกรรมนัน้บ่อยๆ ให้ก้าวออกไปทาง
ขวามือตนเอง ในระยะทางที่คิดว่าแสดงถึงความถ่ีในการท าพฤติกรรมดังกล่าว” 

4. ผู้น ากิจกรรมจัดแบ่งกลุ่มพฤติกรรมเป็นสี่กลุ่มตามระยะทางที่ผู้ร่วมกิจกรรมเคลื่อนออก
จากเส้นกลางห้อง ดังนี ้
 
 

ไม่เคยท าพฤติกรรม ท าบางครัง้ ท าปานกลาง ท าบ่อยครัง้ 
 
 
 



5. ผู้น ากิจกรรมแจกกระดาษโพสอิดใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเขียนอธิบายพฤติกรรมตนเอง
ดังนี้ หนึ่ง “ท าไมฉันจึงท าเช่นน้ี” สอง “ความรู้สกึเมือ่ลมืตาแล้วพบว่าฉันยืนอยู่ตรงนี”้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.  
 
 
 

6. ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมน ากระดาษโพสอิดไปติดบนกระดานตามกลุม่ที่ตนยืนอยู่ 
7. ผู้น ากิจกรรมอ่านสรปุสาเหตุและความรูส้ึกของแต่ละกลุ่มเปน็ภาพรวม 

 
ค าถามในกิจกรรม 

 เคยแอบกินขนมในช้ันเรียน 
 เคยลอกข้อสอบ/ใหเ้พื่อนลอกข้อสอบ 
 เคยเซ็นช่ือเข้าเรียนแทน/ให้เพื่อนเซ็นช่ือให ้
 เคยคัดลอกรายงานจากอินเตอร์เน็ต/หนังสือ/เพื่อน หรือทีอ่ืน่ๆ ที่ไม่ใช่ความคิดตน

มาส่งอาจารย ์
 เคยซื้อหรือใช้ของละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 
กิจกรรมท่ี 3: เกราะคุณธรรม การป้องการคอร์รัปชัน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจลกัษณะคุณธรรมแต่ละแบบ 

2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเช่ือมโยงลักษณะคุณธรรมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้ 
3. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองในสถานการณ์ทีอ่าจก่อให้เกิดการคอร์รปัชันว่า

จะจัดการตนเองอย่างไร 

4. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจบริบททางสังคมที่ซบัซ้อนซึ่งสง่ผลต่อพฤติกรรมการคอร์
รัปชัน 

ท ำไมฉนัจึงท ำเช่นน้ี 

ควำมรู้สึกเม่ือลืมตำแล้วพบว่ำฉนัยืนอยู่ตรงนี ้



รูปแบบกจิกรรม 

1. ผู้น ากิจกรรมแบง่กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุม่ย่อยๆ  
2. ให้แต่ละกลุ่มจับสลากเลือกภาพยนตร์ โดยมีเรื่องต่างๆ ให้เลอืกดังนี ้

1. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน อัญชลี เธอตายแน่ 
2. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน โดนัท 

3. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน สาวนักช้อป 

4. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน แป๊ะเจี๊ยะ 

5. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน คุณหมู ตัวเล็ก แบงค์ปลอม 

6. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน ป้าย(สุนัข)ที่หายไป 

7. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน Band Next Door 

8. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน Penalty 

9. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน ระหว่างทาง 

10. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน เที่ยงคืน 

11. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน ผู้ตัดสิน 

12. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน Sorry 

13. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน 

14. ภาพยนตร์สั้น "หลักสูตรโตไปไม่โกง" ตอน Human Relation 

 

3. ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมแตล่ะกลุ่มอภิปรายภาพยนตรส์ั้นที่ได้รบัชมตามหัวข้อในใบงานที่ 2 

4. ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าหอ้ง โดยเปิดภาพยนตร์สั้นให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
ทั้งหมดได้ดูพร้อมๆ กันก่อนการน าเสนอ 

5. ผู้น ากิจกรรมสรปุบทเรียนและคลี่คลายบริบททางสังคมที่ซบัซ้อนซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการ
คอร์รปัชัน 

 



ใบงานท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1: มองไปภายนอก “คอร์รัปชันท่ีฉันรู้จัก” 
พฤติกรรมคอร์รัปชันท่ีฉันรู้จัก “คนท่ีเห็นเหมือนฉัน” “ผลกระทบต่อสังคม”  “ผลกระทบต่อตัวเรา” “สาเหตุท่ีท าให้เกิดขึ้น” 
1. 
 
 
 

    

2. 
 
 
 

    

3. 
 
 
 

    

4. 
 
 
 

    

5. 
 
 

    



6. 
 
 
 

    

7. 
 
 
 

    

8. 
 
 
 

    

9. 
 
 
 

    

10. 
 
 
 
 

    



“พฤติกรรมท่ีฉันไม่รู้จัก” “คนท่ีเห็นไม่เหมือนฉัน” “ผลกระทบต่อสังคม” “ผลกระทบต่อตัวเรา” “สาเหตุท่ีท าให้เกิดขึ้น” 
1. 
 
 
 
 
 

    

2. 
 
 
 
 
 

    

3. 
 
 
 
 
 

    

 



ใบงานท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3: เกราะคุณธรรม การป้องการคอร์รัปชัน 
 

 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ......................................................................... 
 
เรื่องนี้กล่าวถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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