
 



ค ำน ำ 
 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” 
ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตที่มุ่ งการพัฒนาคนและ 
การพัฒนาระบบในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญท่ีใช้ด าเนินการให้บรรลุผลดังกล่าว 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่มุ่งเน้น 
“การพัฒนาคน การปรับกระบวนการคิดและพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม” โดยการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564  คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีพลต ารวจเอกวัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  
ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 
พ.ศ. 2564  ได้ร่วมกันพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย
เนื้อหา 3 ชุดหลักสูตร/ชุดการเรียนรู้/เรื่อง  ได้แก่ 1. เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลัน
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 2. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี และ 3. เรื่อง 
การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ าและน้ าบาดาล  โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
พ.ศ. 2564 ไปใช้ จะมีความสอดคล้องกับการน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561  
จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย)   
2. กลุ่มอุดมศึกษา  3. กลุ่มทหาร ต ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4. กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากร 
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ  5. กลุ่มโค้ช  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการประเมินเอกสารชุดหลักสูตร
และสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564  โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านหลักสูตรการศึกษา  ด้านสื่อการ
เรียนรู้  ด้านการจัดการเรียนการสอน  และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และกระบวนการน าไปทดลองใช้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้  คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนา
ชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ รวมจ านวน 251  ชิ้นงาน  ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดการประเมินคุณภาพโดยรวม
ของสื่อการวิเคราะห์ความเหมาะสมต่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละเนื้อหาเรื่อง ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
และวัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ของสื่อ (สร้างการเรียนรู้ , เป็นกรณีศึกษา/ตัวอย่าง, กระตุ้นผู้สอนให้ตื่นตัว, 
เสริม/ทบทวนเนื้อหา และสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน) โดยผลจากการพิจารณาคัดเลื อกสื่อการเรียนรู้
สมัยใหม่ท าให้ได้สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรฯ ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จ านวน
ทั้งสิ้น 184 ชิ้น  เพ่ือใช้ในการเรียนรู้  ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564  (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตร
ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามนัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 33 (1) และ (3) 
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เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Disruption) 



ตารางสรุปภาพรวม เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณก์ารเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ตามกลุ่มเป้าหมาย 

Main 
Concept 

หน่วยการเรียนรู้ 
เน้ือหาสาระตามกลุ่มเป้าหมาย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษาตอนต้น) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

อุดมศึกษา 
ทหารต ารวจ/บุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โค้ช วิทยากรตัวคูณ 

MC1 
ความหมาย 
สาเหตุ DD 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
- ความหมายและความส าคัญ

ของ Digital Disruption 
- ความหมายความส าคญั 
- รูปแบบและลกัษณะของ 

Digital Disruption 
- กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

(Basic) 
ภาพรวมของ DD 

-ความหมาย 
-รูปแบบ/ลักษณะ 
-ตัวอย่าง digital disruption 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
-พรบ.ข้อมลูข่าวสารฯ 
-พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
-พรบ.ข้อมลูส่วนบุคคล 

ความหมายของข้อมลู 
ประเภทของข้อมลู (private/public) 
ลักษณะเฉพาะของข้อมลู 

ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมลู 
บทบาทขององค์กรทีเ่กี่ยวข้อง (ผู้เล่น/

ผู้ใช้/ผู้คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 

(Intermediate) 
ภาพรวมของ DD 

-ความหมาย 
-รูปแบบ 
-ตัวอย่าง digital disruption 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
-พรบ.ข้อมลูข่าวสารฯ 
-พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
-พรบ.ข้อมลูส่วนบุคคล 
-พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร ์

ความหมายของข้อมลู 
ประเภทของข้อมลู (private/public) 
ลักษณะเฉพาะของข้อมลู 

ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมลู 
บทบาทขององค์กรทีเ่กี่ยวข้อง (ผู้เล่น/

ผู้ใช้/ผู้คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 

(Advanced) 
- ภาพรวมของ DD 
-ความหมาย 
-รูปแบบ/ลักษณะ 
-ตัวอย่าง digital disruption 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-พรบ.ข้อมลูข่าวสารฯ 
-พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
-พรบ.ข้อมลูส่วนบุคคล 
- ความหมายของข้อมูล 
- ประเภทของข้อมูล (private/public) 
- ลักษณะเฉพาะของข้อมลู 
- ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูล 
§ บทบาทขององค์กรทีเ่กี่ยวข้อง (ผูเ้ล่น/
ผู้ใช้/ผู้คุม) 
§ Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 

(Intermediate) 
ภาพรวมของ DD 

-ความหมาย 
-รูปแบบ 
-ตัวอย่าง digital disruption 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
-พรบ.ข้อมลูข่าวสารฯ 
-พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
-พรบ.ข้อมลูส่วนบุคคล 
-พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร ์

ความหมายของข้อมลู 
ประเภทของข้อมลู (private/public) 
ลักษณะเฉพาะของข้อมลู 

ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมลู 
บทบาทขององค์กรทีเ่กี่ยวข้อง (ผู้เล่น/

ผู้ใช้/ผู้คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 

(Basic) 
 ภาพรวมของ DD 

-ความหมาย 
-รูปแบบ 
-ตัวอย่าง digital disruption 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-พรบ.ข้อมลูข่าวสารฯ 
-พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
-พรบ.ข้อมลูส่วนบุคคล 
-พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร ์

ความหมายของข้อมลู 
ประเภทของข้อมลู (private/public) 
ลักษณะเฉพาะของข้อมลู 

ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมลู 
บทบาทขององค์กรทีเ่กี่ยวข้อง (ผู้เล่น/

ผู้ใช้/ผู้คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 

(Intermediate) 
ภาพรวมของ DD 

-ความหมาย 
-รูปแบบ 
-ตัวอย่าง digital disruption 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-พรบ.ข้อมลูข่าวสารฯ 
-พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 
-พรบ.ข้อมลูส่วนบุคคล 
-พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร ์

ความหมายของข้อมลู 
ประเภทของข้อมลู (private/public) 
ลักษณะเฉพาะของข้อมลู 

ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมลู 
บทบาทขององค์กรทีเ่กี่ยวข้อง (ผู้เล่น/

ผู้ใช้/ผู้คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 
 

MC2 การ
ฉกฉวย

โอกาสใน
ยุค DD 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
- โอกาสและภัยทีเ่กิดจาก 

Digital Disruption 
- โอกาสเชิงบวกของการใช้

เทคโนโลยีในการตอ่ต้าน
ทุจรติ 

- ภัยของการใช้เทคโนโลยีใน
การทุจริต 

(Basic) 
โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีใน

การต่อต้านทจุริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านการทจุริต 

โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการ
ทุจริต 
กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยีในการทจุริต 

(Intermediate) 
โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีใน

การต่อต้านทจุริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านการทจุริต 

โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการ
ทุจริต 
กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยีในการทจุริต 

(Advanced) 
§ โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการ
ต่อต้านทุจริต 
§ กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านการทจุริต 
§ ความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยีในการ
ทุจริต 
§ กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยีในการทุจริต 

(Intermediate) 
โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีใน

การต่อต้านทจุริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านการทจุริต 

โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการ
ทุจริต 
กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยีในการทจุริต 

(Basic) 
โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีใน

การต่อต้านทจุริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านการทจุริต 

โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการ
ทุจริต 
กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยีในการทจุริต 

(Intermediate) 
โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีใน

การต่อต้านทจุริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านการทจุริต 

โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการ
ทุจริต 
กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยีในการทจุริต 

MC3 
โอกาสและ
การปรบัตัว
ให้เท่าทัน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
- โอกาสในการลดการทุจริตใน

ยุค Digital Disruption 
- General Governance 

cooperate governance 
and compliance 
- IT Governance 
- Data Governance 
- เครือ่งมอืต่อต้านการทุจริต 

(Basic) 
General Governance 
IT Governance 
เครื่องมือต่อต้านทจุริต 

-Feedback system and Whistle 
blowing 
-Transparency and Open data 
-อื่นๆ เช่น design thinking in public 
service 
การทดลองปฏิบัติในเครือ่งมอื 

(Intermediate) 
General Governance 
IT Governance 
Data Governance 
เครื่องมือต่อต้านทจุริต 

-Feedback system and Whistle 
blowing 
-Transparency and Open data 
-อื่นๆ เช่น design thinking in public 
service  
การทดลองปฏิบัติในเครือ่งมอื 

(Advanced) 
§ General Governance 
§ IT Governance 
§ เครื่องมอืต่อต้านทุจริต 
-Feedback system and Whistle 
blowing 
-Transparency and Open data 
-อื่นๆ เช่น design thinking in public 
service 
§ การทดลองปฏิบัติในเครื่องมือ 

(Intermediate) 
General Governance 
IT Governance 
Data Governance 

การประเมิน Governance 
เครื่องมือต่อต้านทจุริต 

-Feedback system and Whistle 
blowing 
-Transparency and Open data 
-อื่นๆ เช่น design thinking in public 
service 
การทดลองปฏิบัติในเครือ่งมอื 

(Intermediate) 
General Governance 
IT Governance 
Data Governance 

การประเมิน Governance 
เครื่องมือต่อต้านทจุริต 

-Feedback system and Whistle 
blowing 
-Transparency and Open data 
-อื่นๆ เช่น design thinking in public 
service  
การทดลองปฏิบัติในเครือ่งมอื 

(Advanced) 
General Governance 
IT Governance 
Data Governance 

การประเมิน Governance 
เครื่องมือต่อต้านทจุริต 

-Feedback system and Whistle 
blowing 
-Transparency and Open data 
-อื่นๆ เช่น design thinking in public 
service  
การทดลองปฏิบัติในเครือ่งมอื 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
- นวัตกรรมการต่อต้านทจุริต 

ในยุคดิ Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการ

ป้องกันทุจริต 
- นวัตกรรมตอ่ต้านทจุริต 

(Basic) 
นวัตกรรมส่งเสริมการปอ้งกันทุจริต 
นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

-ภาครัฐ 
-ภาคเอกขน 
แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
ทุจริต 

(Intermediate) 
นวัตกรรมส่งเสริมการปอ้งกันทุจริต 
นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

-ภาครัฐ 
-ภาคเอกขน 
แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
ทุจริต 

(Advanced) 
§ นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทจุริต 
§ นวัตกรรมต่อต้านทจุริต 
-ภาครัฐ 
-ภาคเอกชน 
§ แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
ทุจริต 

(แทรกเสริมใน Design 
Thinking หน่วยที ่3) 

(Intermediate) 
นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทุจริต 
นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

-ภาครัฐ 
-ภาคเอกขน 

(Advanced) 
นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทุจริต 
นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

-ภาครัฐ 
-ภาคเอกขน 

 
 

หมายเหตุ  แดง  - Advance Level  
  เหลือง - Intermediate Level  
  เขียว - Basic Level 

ก - 1 
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หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 

                                              ส าหรับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         
  
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่สถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสถานการณว์ิทยาการต่าง ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น การประกอบธุรกิจอาศัยข้อมูล   
ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การบริการลูกค้า และเศรษฐกิจได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนี้เอง
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่อย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
ท าให้มีผลกระทบมากมาย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการส่งข้อมูล
ข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT (Internet of Things) 

ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย “Digital Economy” (เศรษฐกิจดิจิทัล) ก่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ   
ในรูปแบบ “ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand)  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการท างานในภาคราชการ 
และภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว 

จากสถานการณ์นี้เองท าให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงทุจริตได้มากขึ้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึง
ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันสมัยขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน    
คือ Digital Disruption, ทรัพยากรน้ า, ทรัพยากรธรณี โดยจะน าไปสอดแทรกในการศึกษาทุกระดับ ได้แก่      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ กลุ่มทหาร ต ารวจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มโค้ช 

ส าหรับกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น ถือเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
Digital Disruption เพ่ือให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และเท่าทันต่อการทุจริตในโลกสถานการณ์ 
Digital Disruption รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตด้วย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการจัดท า

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/บัญญัติ ค าว่า 
Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ใช้คอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงข้ันไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบการ
ท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการใช้
กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้
หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่เกิด

จาก Digital Disruption 
2. ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 

Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 

3. สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
 
3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 
 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 

(ชม.) 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  

- ความหมายความส าคัญ 
- รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

11 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
- โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต 
- ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 

4 

3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
- General Governance cooperate governance and compliance 
- IT Governance 

2 

4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

3 
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โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 6 ค า     
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคล และองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยมี
ความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และ      
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรม       
ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 
ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 
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* แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 
 

 
  

จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ ดังนี้   
 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของบุคคลและครอบครัว  
  กลไกหลักคือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ          
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ ปรากฏการทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
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 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกัน และการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่        
ที่มีความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
   (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
   (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
   (4) ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
   (5 )ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ  
หวังผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการ   
ร่วมพัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยง และขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสามารถ
และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไปประยุกต์ใช้
ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความ
อายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ช (Coach) 
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ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึง
ยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
4. หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
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ที่ ชื่อหน่วย 
วัตถุประสงค์ 

เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

1 ความหมายและ
ความส าคัญของ 
Digital 
Disruption 

·      อธิบายความหมาย 
สาเหตุ รูปแบบ 
ลักษณะ กฎหมาย       
ที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกับ 
Digital Disruption 
  

11 ▪ ภาพรวมของ DD 
- ความหมาย 
- รูปแบบ/ลกัษณะ 
- ตัวอย่าง Digital 
Disruption 
▪ กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
- พรบ.ข้อมูลขา่วสารฯ 
- พรบ.คอมพวิเตอร์ฯ 
- พรบ.ข้อมูลสว่นบุคคล 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้      
เท่าทันต่อสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์
เช่น 
powerpoint, 
หนังสือ 

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

เขียนอธิบาย
ความหมายหรือ
บันทึกผล            
การเรียนรู้ 

  ·      ระบุความส าคัญและ
ประเภทของ 
“ข้อมูล” ทั้งข้อมูล
ส่วนบุคคล และ
ข้อมูลสาธารณะ 

▪ ความหมายของข้อมูล 
▪ ประเภทของข้อมูล 
(private/public) 
▪ ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 
ตัวอยา่งใช้ประโยชน์ขอ้มูล 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้     
เท่าทันต่อสถานการณ์       
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์       
โดยการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน 

  ·      ระบุความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกมิติ 

▪ บทบาทขององค์กร                   
ที่เกี่ยวขอ้ง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้
คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้         
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายกลุ่ม 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์       
โดยการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน 

2 โอกาสและภยัที่
เกิดจาก Digital 
Disruption 

·      อธิบายโอกาส            
ที่เกิดจาก Digital 
Disruption 
  

4 ▪ โอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้าน
ทุจริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของ
การใช้เทคโนโลยีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

STRONG Model 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส                 
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้                
เพื่อแก้ไข ปอ้งกัน             
หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้        
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่ม 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์       
โดยการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน 

  อธิบายภยัที่เกิดจาก 
Digital Disruption 

▪ โอกาสทางลบของการใช้
เทคโนโลยีในการทุจริต 

STRONG Model บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่ม 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์      

4. หน่วยการเรียนรู้ 



7 
 

ที่ ชื่อหน่วย 
วัตถุประสงค์ 

เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

กรณีศึกษาภยัของเทคโนโลยี        
ในการทุจริต 

R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส             
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้            
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 

(Basic) โดยการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน 

3 โอกาสในการ       
ลดการทุจริต         
ในสถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

อธิบายหลัก           
ธรรมาภิบาลกับ          
การใช้เทคโนโลย ี

2 ▪ General Governance 
▪ IT Governance 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล              
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์       
โดยการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน 

  ระบุวิธกีารและ
เครื่องมือในการ
ต่อต้านการทุจริตใน
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
สังคม ภาคสื่อ และ
ในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป 

▪ เครื่องมือต่อต้านทุจริต 
- Feedback system and 
Whistle blowing 
- Transparency and 
Open data 
- อื่นๆ เช่น design 
thinking in public service 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล           
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้           
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 
 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์      
โดยการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน 

  เกิดการตื่นรู้และ
พร้อมลงมือต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ digital 
disruption ผ่าน

การทดลองปฏิบัติใน
เครื่องมือ 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล         
ความรับผิดชอบ 

แบบฝึกหัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

ประเมินจากผลการ
ท ากิจกรรม 

4. หน่วยการเรียนรู้ 
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ที่ ชื่อหน่วย 
วัตถุประสงค์ 

เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

เครื่องมือต่าง ๆ   
อย่างถูกตอ้ง 

R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัองการ
แสวงหาโอกาส อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้           
เท่าทันต่อสถานการณ์            
ที่เกิดขึ้น 

4 นวัตกรรมการ
ต่อต้านทุจริต   
ในสถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

อธิบายตัวอย่าง
นวัตกรรมการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ Digital 
Disruption 

3 ▪ นวัตกรรมส่งเสริม             
การป้องกันทุจริต 
▪ นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
- ภาครัฐ 
- ภาคเอกขน 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล         
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส            
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้         
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์        
โดยการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน 

  สร้างนวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตใน
สถานการณ์ Digital 
Disruption 

แนวคิดในการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านทุจริต 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล           
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส            
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้        
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 

การน าเสนอไอเดีย - ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

ประเมินผลจาก
ชิ้นงาน 

4. หน่วยการเรียนรู้ 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นความเข้าใจเนื้อหาสาระ (Content Based Learning) โดยผู้สอนเป็นโค้ชจัด

กระบวนการเพ่ือชี้แนะให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจนได้องค์ความรู้เพ่ือสร้างเป็น
โครงงานนวัตกรรมต้านการทุจริต และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพ่ือประเมินว่า
พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงนั้นสามารถสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงได้  

ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การเรียนรู้ Online Learning โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
องค์กรเอกชน และมีการประเมินผลจากการตอบค าถาม Multiple Choice ในลักษณะ Gamification เช่น Trivia 
Board game ประกอบกับประเมินจากผลงานในการจัดท า Project assignment 
  
6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
(2) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(3) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ  
(4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(6) บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
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หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Disruption) 

                                            ส าหรับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
  
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่สถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งวิทยาการต่าง  ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น การประกอบธุรกิจอาศัยข้อมูลใน
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การบริการลูกค้า และเศรษฐกิจได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนี้เอง
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่อย่างรุนแรงและ
รวดเร็ว ท าให้มีผลกระทบมากมาย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการส่ง
ข้อมูลข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์
ต่าง ๆ เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT (Internet of Things)  

ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย “Digital Economy” (เศรษฐกิจดิจิทัล) ก่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
รูปแบบ “ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการท างานในภาค
ราชการ และภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว 

จากสถานการณ์นี้เองท าให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงทุจริตได้มากขึ้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึง
ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันสมัยขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน    
คือ Digital Disruption, ทรัพยากรน้ า, ทรัพยากรธรณี โดยจะน าไปสอดแทรกในการศึกษาทุกระดับ ได้แก่      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ กลุ่มทหาร ต ารวจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มโค้ช 

ส าหรับกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ถือเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
Digital Disruption เพ่ือให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และเท่าทันต่อการทุจริตในโลกสถานการณ์ 
Digital Disruption รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตด้วย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการจัดท า

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/บัญญัติ ค าว่า 
Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ใช้คอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงข้ันไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบการ
ท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการใช้
กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้
หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่เกิด

จาก Digital Disruption 
2.2 ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 

Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 

2.3 สามารถพัฒนาต้นแบบ (Prototype) เกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 
Digital Disruption   
 
3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 
 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 

(ชม.) 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  

- ความหมายความส าคัญ 
- รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

4 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
- โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต 
- ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 

4 

3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
- General Governance cooperate governance and compliance 
- IT Governance 
- Data Governance  
- เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

6 

4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

6 

 รวม 20 
 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 6 ค า    
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยมี
ความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และ      
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรม      
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ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 
*แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

   

จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ ดังนี้   
 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว  
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ          
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   



13 
 

  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ ปรากฏการทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวัง
ผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสามารถ
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และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม      
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่  
ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

 
4. หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

1 ความหมายและ
ความส าคัญของ 
Digital 
Disruption 

·      อธิบายความหมาย 
สาเหตุ รูปแบบ 
ลักษณะ กฎหมาย        
ที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกับ 
Digital Disruption 
  

1 ▪ ภาพรวมของ DD 
- ความหมาย 
- รูปแบบ 
- ตัวอย่าง digital 
disruption 
▪ กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
 -พรบ.ข้อมูลขา่วสารฯ 
- พรบ.คอมพวิเตอร์ฯ 
- พรบ.ข้อมูลสว่นบุคคล 
- พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้      
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้น
เรียน 
สืบค้นข้อมูล 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

เขียนอธิบาย
ความหมายหรือ
บันทึกผล          
การเรียนรู้ 

  ·      ระบุความส าคัญและ
ประเภทของ 
“ข้อมูล” ทั้งข้อมูล
ส่วนบุคคล และ
ข้อมูลสาธารณะ 

2 ▪ ความหมายของข้อมูล 
▪ ประเภทของข้อมูล 
(private/public) 
▪ ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 
ตัวอยา่งใช้ประโยชน์ขอ้มูล 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้              
เท่าทันต่อสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้น
เรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์           
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

  ·      ระบุความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกมิติ 

1 ▪ บทบาทขององค์กร            
ที่เกี่ยวขอ้ง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้
คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom
) 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้         
เท่าทันต่อสถานการณ์        
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้น
เรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์      
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

2 โอกาสและภยัที่
เกิดจาก Digital 
Disruption 

·      อธิบายโอกาส                
ที่เกิดจาก Digital 
Disruption 
  

2 ▪ โอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้าน
ทุจริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของ
การใช้เทคโนโลยีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

STRONG Model 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส           
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 

บรรยายในชั้น
เรียน 
อภิปรายกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในชั้นเรียน 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

ประเมินจากการ
อธิบายในการ
อภิปราย 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

N – ความรู้ มีความรู้         
เท่าทันต่อสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น 
 

  อธิบายภยัที่เกิดจาก 
Digital Disruption 

2 ▪ โอกาสทางลบของการใช้
เทคโนโลยีในการทุจริต 
กรณีศึกษาภยัของเทคโนโลยี
ในการทุจริต 

STRONG Model 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัอง 
การแสวงหาโอกาส         
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้           
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้น
เรียน 
อภิปรายกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในชั้นเรียน 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

ประเมินจากการ
อธิบายในการ
อภิปราย 

3 โอกาสในการลด
การทุจริตใน
สถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

อธิบายหลัก          
ธรรมาภิบาลกับ           
การใช้เทคโนโลย ี

1 ▪ General Governance 
▪ IT Governance 
Data Governance 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล            
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์             
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้น
เรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์       
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

  ระบุวิธกีารและ
เครื่องมือในการ
ต่อต้านการทุจริตใน
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
สังคม ภาคสื่อ และ

2 ▪ เครื่องมือต่อต้านทุจริต 
- Feedback system and 
Whistle blowing 
- Transparency and 
Open data 
- อื่นๆ เช่น design thinking 
in public service  

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล                   
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัอง
การแสวงหาโอกาส อันมิ
ชอบ 

บรรยายในชั้น
เรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 ถามตอบในชั้น
เรียนและสังเกต
พฤติกรรม 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

ในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป 

O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์             
ที่เกิดขึ้น 
 

  เกิดการตื่นรู้และ
พร้อมลงมือต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ digital 
disruption               
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ      
อย่างถูกตอ้ง 

3 การทดลองปฏิบัติในเครื่องมือ STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล             
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัอง
การแสวงหาโอกาส อันมิ
ชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 
 

แบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 ประเมินจากผล
การท ากจิกรรม 

4 นวัตกรรมการ
ต่อต้านทุจริต             
ใน
สถานการณ์Digital 
Disruption 

อธิบายตัวอย่าง
นวัตกรรมการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ digital 
disruption 

3 ▪ นวัตกรรมส่งเสริม             
การป้องกันทุจริต 
▪ นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
- ภาครัฐ 
- ภาคเอกขน 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล            
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัอง
การแสวงหาโอกาส อันมิ
ชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 

บรรยายในชั้น
เรียน 
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่ม 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 ตอบต าถาม          
ในชั้นเรียน 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์            
ที่เกิดขึ้น 

  สร้างนวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตใน
สถานการณ์ digital 
disruption 

3 แนวคิดในการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านทุจริต 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล            
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัอง
การแสวงหาโอกาส อันมิ
ชอบ 
 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์              
ที่เกิดขึ้น 

โครงงาน และ
น าเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในชั้นเรียน 

-  การประเมินการ
ปฏิบัติและสังเกต
พฤติกรรม 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยผู้สอนเป็นโค้ชจัดกระบวนการ

เพ่ือชี้แนะให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจนได้องค์ความรู้เพ่ือสร้างเป็นโครงงานนวัตกรรม
ต้านการทุจริต และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพ่ือประเมินว่าพฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงนั้นสามารถสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงได้  

ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การเรียนรู้ online learning โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
องค์กรเอกชน และมีการประเมินผลจากการตอบค าถาม multiple choice ในลักษณะ Gamification เช่น Trivia 
Board game ประกอบกับประเมินจากผลงานในการจัดท า project assignment 
  
6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
(2) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(3) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ  
(4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(6) บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
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หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 

ส าหรับ ระดับอุดมศึกษา 
  
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่สถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งวิทยาการต่าง  ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น การประกอบธุรกิจอาศัยข้อมูลใน
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การบริการลูกค้า และเศรษฐกิจได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนี้เอง
ก่อให้เกิดปรากฏการที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่อย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
ท าให้มีผลกระทบมากมาย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการส่งข้อมูล
ข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT (Internet of Things)  

ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย “Digital Economy” (เศรษฐกิจดิจิทัล) ก่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
รูปแบบ “ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand)  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการท างานในภาค
ราชการ และภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว 

จากสถานการณ์นี้เองท าให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงทุจริตได้มากขึ้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึง
ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันสมัยขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน    
คือ Digital Disruption, ทรัพยากรน้ า, ทรัพยากรธรณี โดยจะน าไปสอดแทรกในการศึกษาทุกระดับ ได้แก่      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ กลุ่มทหาร ต ารวจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มโค้ช 

ส าหรับกลุ่มอุดมศึกษานั้น ถือเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital 
Disruption เพ่ือให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และเท่าทันต่อการทุจริตในโลกสถานการณ์ Digital 
Disruption รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตด้วย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการจัดท า

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/บัญญัติ ค าว่า 
Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ใช้คอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงข้ันไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบการ
ท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการใช้
กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้
หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่เกิด

จาก Digital Disruption 
2.2 ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 

Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption  ผ่าน
เครื่องมือต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 

2.3 สามารถพัฒนาต้นแบบ (Prototype) เกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตใน
สถานการณ์ Digital Disruption   
 
3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 
 

ล าดับ เนื้อหาสาระ ระยะเวลา 
(ชม.) 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  
- ความหมายความส าคัญ 
- รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

9 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
- โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต 
- ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 

6 

3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
- General Governance cooperate governance and compliance 
- IT Governance 
- Data Governance  
- เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

9 

4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
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โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 6 ค า     
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยมี
ความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และ      
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทน
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ต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ      
ตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 
*แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 
  

จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ ดังนี้   
 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว  
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ          
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
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  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการณ์ทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวัง
ผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสาม ารถ
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และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม     
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
4. หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 

 



25 
 

ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

1 ความหมายและ
ความส าคัญของ 
Digital 
Disruption 

·      อธิบายความหมาย 
สาเหตุ รูปแบบ 
ลักษณะ กฎหมาย      
ที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกับ 
Digital Disruption 
  

3 - ภาพรวมของ DD 
- ความหมาย 
- รูปแบบ/ลกัษณะ 
- ตัวอย่าง digital disruption 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พรบ.ข้อมูลขา่วสารฯ 
- พรบ.คอมพวิเตอร์ฯ 
- พรบ.ข้อมูลสว่นบุคคล 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์             
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน
สืบค้นข้อมูล 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์
เช่น powerpoint, 
หนังสือ 

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

ตอบค าถาม 
เขียนอธิบาย
ความหมายหรือ
บันทึกผลการเรียนรู ้

  ·      ระบุความส าคัญและ
ประเภทของ 
“ข้อมูล” ทั้งข้อมูล
ส่วนบุคคล และ
ข้อมูลสาธารณะ 

3 - ความหมายของข้อมูล 
- ประเภทของข้อมูล 
(private/public) 
- ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 
- ตัวอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูล 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้    
เท่าทันต่อสถานการณ์    
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
สาเหตุ ผลกระทบต่อ
ตนเอง และผลกระทบ
ต่อสังคม 
อภิปรายในชั้นเรียน 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์
กรณีศึกษา  

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ 
การประยกุต์ใช้ความรู้
เพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

  ·      ระบุความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกมิติ 

3 - บทบาทขององค์กรที่
เกี่ยวขอ้ง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม) 
- Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom
) 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้         
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายกลุ่ม 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์
กรณีศึกษา 

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ 
การประยกุต์ใช้ความรู้
เพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
 
 

2 โอกาสและภยัที่
เกิดจาก Digital 
Disruption 

·      อธิบายโอกาสที่เกิด
จาก Digital 
Disruption 
  

3 -  โอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้าน
ทุจริต 
-  กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวก
ของการใช้เทคโนโลยีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล               
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน  หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้  
เท่าทันต่อสถานการณ์    
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายกลุ่ม 
(Advanced) 
 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์
กรณีศึกษา 

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ 
การประยกุต์ใช้ความรู้
เพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 



26 
 

ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

  อธิบายภยัที่เกิดจาก 
Digital Disruption 

3 -  ความเส่ียงของการใช้
เทคโนโลยีในการทุจริต 
- กรณีศึกษาภัยของเทคโนโลยี
ในการทุจริต 

STRONG Model 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัอง
การแสวงหาโอกาสอันมิ
ชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้        
เท่าทันต่อสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายกลุ่ม 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์
กรณีศึกษา 

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ 
การประยกุต์ใช้ความรู้
เพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3 โอกาสในการลด
การทุจริตใน
สถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

อธิบายหลัก        
ธรรมาภิบาลกับ           
การใช้เทคโนโลย ี

3 - General Governance 
- IT Governance 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล              
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้   
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายกลุ่ม 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์
กรณีศึกษา 

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ 
การประยกุต์ใช้ความรู้
เพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

  ระบุวิธกีารและ
เครื่องมือในการ
ต่อต้านการทุจริตใน
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
สังคม ภาคสื่อ และ
ในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป 

3 - เครื่องมือต่อต้านทุจริต 
-Feedback system and 
Whistle blowing 
-Transparency and 
Open data 
-อื่นๆ เช่น design thinking 
in public service 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล                   
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส      
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้        
เท่าทันต่อสถานการณ์             
ที่เกิดขึ้น 
 
 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายกลุ่ม 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์
กรณีศึกษา 

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ 
การประยกุต์ใช้ความรู้
เพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

  เกิดการตื่นรู้และ
พร้อมลงมือต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ digital 
disruption ผ่าน
เครื่องมือต่าง ๆ     
อย่างถูกตอ้ง 

3 - การทดลองปฏิบัติใน
เครื่องมือ 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล           
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส          
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้           
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 
 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
อภิปรายกลุ่ม 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์
กรณีศึกษา 

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

ประเมินจากผลการ
ท ากิจกรรม 
ประเมินจากผล          
การท างาน 

4 นวัตกรรมการ
ต่อต้านทุจริต         
ใน
สถานการณ์Digit
al Disruption 

อธิบายตัวอย่าง
นวัตกรรมการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ digital 
disruption 

3 - นวัตกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
-ภาครัฐ 
-ภาคเอกชน 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล         
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส         
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้         
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Advanced) 
 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ 
การประยกุต์ใช้ความรู้
เพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

  สร้างนวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตใน
สถานการณ์ digital 
disruption 

18 - แนวคิดในการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านทจุริต 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล             
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส           
อันมิชอบ 

พัฒนานวัตกรรม และ
น าเสนอ 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

ห้องสมุดและ
แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 

ประเมินผลจาก
ชิ้นงาน 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้        
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 

 
      



29 
 

5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยผู้สอนเป็นโค้ชจัดกระบวนการ

เพ่ือชี้แนะให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจนได้องค์ความรู้เพ่ือสร้างเป็นโครงงานนวัตกรรม
ต้านการทุจริต และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพ่ือประเมินว่าพฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงนั้นสามารถสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงได้  

ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การเรียนรู้ online learning โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
องค์กรเอกชน และมีการประเมินผลจากการตอบค าถาม Multiple choice ในลักษณะ Gamification เช่น Trivia 
Board game ประกอบกับประเมินจากผลงานในการจัดท า Project assignment 
  
6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 
 (1) จัดท าเป็น 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
 (2) จัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถน าเนื้อหาใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ไป
ปรับใช้/ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง 
 (3) จัดท าเป็นวิชาเลือก 
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หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 

              ส าหรับ กลุ่มทหาร  ต ารวจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
  
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่สถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งวิทยาการต่าง  ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น การประกอบธุรกิจอาศัยข้อมูลใน
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การบริการลูกค้า และเศรษฐกิจได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนี้เอง
ก่อให้เกิดปรากฏการที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่อย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
ท าให้มีผลกระทบมากมาย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการส่งข้อมูล
ข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT (Internet of Things)  

ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย “Digital Economy” (เศรษฐกิจดิจิทัล) ก่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
รูปแบบ “ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand)  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการท างานในภาคราชการ 
และภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว 

จากสถานการณ์นี้เองท าให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงทุจริตได้มากขึ้น  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึง
ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันสมัยขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน    
คือ Digital Disruption, ทรัพยากรน้ า, ทรัพยากรธรณี โดยจะน าไปสอดแทรกในการศึกษาทุกระดับ ได้แก่      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ กลุ่มทหาร ต ารวจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มโค้ช 

ส าหรับทหารต ารวจนั้น ถือเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital 
Disruption เพ่ือให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และเท่าทันต่อการทุจริตในโลกสถานการณ์ Digital 
Disruption รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตด้วย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการจัดท า

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/บัญญัติ ค าว่า 
Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ใช้คอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงข้ันไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบการ
ท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการใช้
กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้
หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่ม
หลักสูตร เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพื่อการรับรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่เกิด

จาก Digital Disruption 
2.2 ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 

Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
 
3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 
 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 

(ชม.) 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  

- ความหมายความส าคัญ 
- รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
- โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต 
- ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 

4 

3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
- General Governance cooperate governance and compliance 
- IT Governance 
- Data Governance  
- เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

6 

4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

0 

 รวม 13 
 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 6 ค า    
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยมี
ความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และ      
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทน
ต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ     
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 
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*แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 
  

จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ ดังนี้   
 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว  
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ          
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ ปรากฏการทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
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 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวัง
ผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสามารถ
และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่
ทนและความอายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
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โค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา
การทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้
แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมินผล 

Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 
1 ความหมายและ

ความส าคัญของ 
Digital 
Disruption 

·      อธิบายความหมาย 
สาเหตุ รูปแบบ 
ลักษณะ กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกับ 
Digital Disruption 
  

1 ▪ ภาพรวมของ DD 
- ความหมาย 
- รูปแบบ 
- ตัวอย่าง Digital Disruption 
▪ กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
- พรบ.ข้อมูลขา่วสารฯ 
- พรบ.คอมพวิเตอร์ฯ 
- พรบ.ข้อมูลสว่นบุคคล 
- พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้             
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 เขียนอธิบาย
ความหมายหรือ
บันทึกผล              
การเรียนรู้ 

  ·      ระบุความส าคัญ
และประเภทของ 
“ข้อมูล” ทั้งข้อมูล
ส่วนบุคคล และ
ข้อมูลสาธารณะ 

1 ▪ ความหมายของข้อมูล 
▪ ประเภทของข้อมูล 
(private/public) 
▪ ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 

ตัวอยา่งใช้ประโยชน์ขอ้มูล 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้        
เท่าทันต่อสถานการณ์             
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์        
โดยการตอบ           
ค าถามในชั้นเรียน 

  ·      ระบุความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกมิติ 

1 ▪ บทบาทขององค์กร                 
ที่เกี่ยวขอ้ง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้             
เท่าทันต่อสถานการณ์              
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์           
โดยการตอบ            
ค าถามในชั้นเรียน 

2 โอกาสและภยัที่
เกิดจาก Digital 
Disruption 

·      อธิบายโอกาส            
ที่เกิดจาก Digital 
Disruption 
  

2 ▪ โอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านทจุริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของ
การใช้เทคโนโลยีในการต่อตา้น
การทุจริต 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล              
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
อภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 ประเมินจากการ
อธิบายในการ
อภิปราย 

  อธิบายภยัที่เกิดจาก 
Digital Disruption 

2 ▪ โอกาสทางลบของการใช้
เทคโนโลยีในการทุจริต 
กรณีศึกษาภยัของเทคโนโลยี         
ในการทุจริต 

STRONG Model 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ        
การแสวงหาโอกาส         
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 

บรรยายในชั้นเรียน 
อภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 ประเมินจากการ
อธิบายในการ
อภิปราย 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้
แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมินผล 

Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 
N – ความรู้ มีความรู้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

3 โอกาสในการลด
การทุจริตใน
สถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

อธิบาย            
หลักธรรมาภิบาล
กับการใช้เทคโนโลย ี

1 ▪ General Governance 
▪ IT Governance 
▪ Data Governance 
การประเมิน Governance 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล            
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์โดยการ
ตอบค าถามในชั้น
เรียน 

  ระบุวิธกีารและ
เครื่องมือในการ
ต่อต้านการทุจริตใน
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน       
ภาคสังคม ภาคสื่อ 
และในกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป 

2 ▪ เครื่องมือต่อต้านทุจริต 
- Feedback system and 
Whistle blowing 
- Transparency and Open 
data 
- อื่น ๆ เช่น design thinking 
in public service 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล              
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ       
การแสวงหาโอกาส             
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 ถามตอบในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรม 

  เกิดการตื่นรู้และ
พร้อมลงมือต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ digital 
disruption ผ่าน
เครื่องมือต่าง ๆ 
อย่างถูกตอ้ง 

3 การทดลองปฏิบัติในเครื่องมือ STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล                
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ        
การแสวงหาโอกาส           
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อแก้ไข 
ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

การอภปิรายกรณีตัวอยา่งที่
ใกล้ตัว 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์โดยการ
ตอบค าถามในชั้น
เรียน 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้
แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมินผล 

Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 
4 นวัตกรรมการ

ต่อต้านทุจริต  
ในสถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

อธิบายตัวอย่าง
นวัตกรรมการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ Digital 
Disruption 

- ▪ นวัตกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันทุจริต 
▪ นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
-ภาครัฐ 
-ภาคเอกขน 

 - -  - 

  สร้างนวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตใน
สถานการณ์ Digital 
Disruption 

- แนวคิดในการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านทุจริต 

 - -  - 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
จัดการเรียนการสอนแบบเนื้อหาสาระ (Content Based Learning) โดยผู้สอนเป็นโค้ชจัดกระบวนการ

เพ่ือชี้แนะให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจนได้องค์ความรู้เพ่ือสร้างเป็นโครงงานนวัตกรรม
ต้านการทุจริต และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพ่ือประเมินว่าพฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงนั้นสามารถสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงได้  

ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การเรียนรู้ online learning โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
องค์กรเอกชน และมีการประเมินผลจากการตอบค าถาม Multiple choice ในลักษณะ Gamification เช่น Trivia 
Board game ประกอบกับประเมินจากผลงานในการจัดท า Project assignment 
  
6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) ทหาร - หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ 
(2) ต ารวจ - หลักสูตรฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นและหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืน ๆ  
(3) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หลักสูตรฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นและหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืน ๆ 
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หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 

ส าหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
  
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่สถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งวิทยาการต่าง  ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น การประกอบธุรกิจอาศัยข้อมูลใน
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การบริการลูกค้า และเศรษฐกิจได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนี้เอง
ก่อให้เกิดปรากฏการที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่อย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
ท าให้มีผลกระทบมากมาย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการส่งข้อมูล
ข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT (Internet of Things)  

ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย “Digital Economy” (เศรษฐกิจดิจิทัล) ก่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
รูปแบบ “ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand)  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการท างานในภาคราชการ 
และภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว 

จากสถานการณ์นี้เองท าให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงทุจริตได้มากขึ้น  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึง
ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันสมัยขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน    
คือ Digital Disruption, ทรัพยากรน้ า, ทรัพยากรธรณี โดยจะน าไปสอดแทรกในการศึกษาทุกระดับ ได้แก่      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ กลุ่มทหาร ต ารวจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มโค้ช 

ส าหรับกลุ่มวิทยากรตัวคูณนั้น ถือเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
Digital Disruption เพ่ือให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และเท่าทันต่อการทุจริตในโลกสถานการณ์ 
Digital Disruption รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตด้วย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการจัดท า

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/บัญญัติ ค าว่า 
Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ใช้คอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงข้ันไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบการ
ท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการใช้
กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้
หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่ม
หลักสูตร เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่เกิด

จาก Digital Disruption 
2.2 ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 

Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption   
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 

2.3 สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   
 
3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 
 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 

(ชม.) 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  

- ความหมายความส าคัญ 
- รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
- โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต 
- ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 

4 

3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
- General Governance cooperate governance and compliance 
- IT Governance 
- Data Governance  
- เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

9 

4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

3 

 รวม 19 
 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 6 ค า      
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยมี
ความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และ      
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทน
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ต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ     
ตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 
*แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 
  

จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ ดังนี้   
 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว  
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ          
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
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  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวัง
ผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสามารถ
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และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม     
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่  
ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
4. หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

1 ความหมายและ
ความส าคัญของ 
Digital 
Disruption 

·      อธิบายความหมาย 
สาเหตุ รูปแบบ 
ลักษณะ กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง 
เกี่ยวกบั Digital 
Disruption 
  

1 ▪ ภาพรวมของ DD 
- ความหมาย 
- รูปแบบ 
- ตัวอย่าง Digital Disruption 
▪ กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
- พรบ.ข้อมูลขา่วสารฯ 
- พรบ.คอมพวิเตอร์ฯ 
- พรบ.ข้อมูลสว่นบุคคล 
- พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้                 
เท่าทันต่อสถานการณ์       
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 เขียนอธิบาย
ความหมายหรือ
บันทึกผล            
การเรียนรู้ 

  ·      ระบุความส าคัญ
และประเภทของ 
“ข้อมูล” ทั้งข้อมูล
ส่วนบุคคล และ
ข้อมูลสาธารณะ 

1 ▪ ความหมายของข้อมูล 
▪ ประเภทของข้อมูล 
(private/public) 
▪ ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 
ตัวอยา่งใช้ประโยชน์ขอ้มูล 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้               
เท่าทันต่อสถานการณ์        
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์         
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

  ·      ระบุความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกมิติ 

1 ▪ บทบาทขององค์กรที่
เกี่ยวขอ้ง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้             
เท่าทันต่อสถานการณ์       
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์     
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

2 โอกาสและภยัที่
เกิดจาก Digital 
Disruption 

·      อธิบายโอกาสที่เกิด
จาก Digital 
Disruption 
  

2 ▪ โอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านทจุริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของ
การใช้เทคโนโลยีในการต่อตา้น
การทุจริต 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล          
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้        
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
อภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 ประเมินจากการ
อธิบายในการ
อภิปราย 

  อธิบายภยัที่เกิด
จาก Digital 
Disruption 

2 ▪ โอกาสทางลบของการใช้
เทคโนโลยีในการทุจริต 
กรณีศึกษาภยัของเทคโนโลยี        
ในการทุจริต 

STRONG Model 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส           
อันมิชอบ 
 

บรรยายในชั้นเรียน 
อภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 ประเมินจากการ
อธิบายในการ
อภิปราย 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้       
เท่าทันต่อสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น 

3 โอกาสในการลด
การทุจริตใน
สถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

อธิบาย           
หลักธรรมาภิบาล
กับการใช้
เทคโนโลยี 

3 ▪ General Governance 
▪ IT Governance 
▪ Data Governance 
การประเมิน Governance 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล             
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้        
เท่าทันต่อสถานการณ์            
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์         
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

  ระบุวิธกีารและ
เครื่องมือในการ
ต่อต้านการทุจริต
ในภาคส่วนต่าง ๆ 
เช่น ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
สังคม ภาคสื่อ และ
ในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป 

3 ▪ เครื่องมือต่อต้านทุจริต 
- Feedback system and 
Whistle blowing 
- Transparency and Open 
data 
- อื่น ๆ เช่น design thinking 
in public service  

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล        
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส           
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้            
เท่าทันต่อสถานการณ์                 
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 ถามตอบในชั้น
เรียนและสังเกต
พฤติกรรม 

  เกิดการตื่นรู้และ
พร้อมลงมือต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ 
Digital 
Disruption ผ่าน

3 การทดลองปฏิบัติในเครื่องมือ STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล            
ความรับผิดชอบ 
 
 

การอภปิรายกรณีตัวอยา่ง
ที่ใกล้ตัวและฝึกทกัษะ
การเป็นวิทยากร 
 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 ตอบค าถามใน 
ชั้นเรียน 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู ้ การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

เครื่องมือต่าง ๆ 
อย่างถูกตอ้ง 

R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส            
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้            
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 

4 นวัตกรรมการ
ต่อต้านทุจริต           
ใน
สถานการณ์Digital 
Disruption 

อธิบายตัวอย่าง
นวัตกรรมการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตใน
สถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

3 ▪ นวัตกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันทุจริต 
▪ นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
- ภาครัฐ 
- ภาคเอกขน 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล           
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส               
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้             
เท่าทันต่อสถานการณ์            
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่ม 
(Advanced) 

สื่อออนไลน ์
สื่อออฟไลน ์

 ตอบค าถามใน 
ชั้นเรียน 

  สร้างนวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
ในสถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

- แนวคิดในการสร้างนวัตกรรม    
การต่อต้านทุจริต 

- - -  - 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
จัดการเรียนการสอนแบบเนื้อหาสาระ (Content Based Learning) โดยผู้สอนเป็นโค้ชจัดกระบวนการ

เพ่ือชี้แนะให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจนได้องค์ความรู้เพ่ือสร้างเป็นโครงงานนวัตกรรม
ต้านการทุจริต และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพ่ือประเมินว่าพฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงนั้นสามารถสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงได้  

ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การเรียนรู้ Online learning โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
องค์กรเอกชน และมีการประเมินผลจากการตอบค าถาม Multiple choice ในลักษณะ Gamification เช่น Trivia 
Board game ประกอบกับประเมินจากผลงานในการจัดท า Project assignment 

 
 6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. 
(2) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
(3) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจ 
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หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 

                                                       ส าหรับ กลุ่มโค้ช         
  
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่สถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งวิทยาการต่าง  ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น การประกอบธุรกิจอาศัยข้อมูลใน
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การบริการลูกค้า และเศรษฐกิจได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนี้เอง
ก่อให้เกิดปรากฏการที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่อย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
ท าให้มีผลกระทบมากมาย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการส่งข้อมูล
ข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT (Internet of Things)  

ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย “Digital Economy” (เศรษฐกิจดิจิทัล) ก่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
รูปแบบ “ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand)  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการท างานในภาคราชการ 
และภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว 

จากสถานการณ์นี้เองท าให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงทุจริตได้มากขึ้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึง
ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันสมัยขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน    
คือ Digital Disruption, ทรัพยากรน้ า, ทรัพยากรธรณี โดยจะน าไปสอดแทรกในการศึกษาทุกระดับ ได้แก่      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ กลุ่มทหาร ต ารวจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มโค้ช 

ส าหรับกลุ่มโค้ชนั้น ถือเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital 
Disruption เพ่ือให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และเท่าทันต่อการทุจริตในโลกสถานการณ์ Digital 
Disruption รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตด้วย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการจัดท า

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/บัญญัติ ค าว่า 
Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ใช้คอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงข้ันไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบการ
ท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการใช้
กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้
หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Disruption รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและภัยที่เกิด

จาก Digital Disruption 
2.2 ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ 

Digital Disruption และมีความตื่นรู้ในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
ผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง 

2.3 สามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption   

 
3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 
 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 

(ชม.) 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  

- ความหมายความส าคัญ 
- รูปแบบและลักษณะของ Digital Disruption 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
- โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต 
- ภัยของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 

2 

3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
- General Governance cooperate governance and compliance 
- IT Governance 
- Data Governance  
- เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

6 

4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 
- นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทุจริต 
- นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

3 

 รวม 13 
 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 6 ค า    
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยมี
ความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และ      
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทน
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ต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ     
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 
*แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 
  

จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ ดังนี้   
 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว  
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ          
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
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  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ ปรากฏการทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวัง
ผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสามารถ



52 
 

และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไปประยุกต์ใช้
ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความ
อายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) 
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึง
ยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
4. หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริต ในสถานการณ์ Digital Disruption 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้
แหล่งการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

1 ความหมายและ
ความส าคัญของ 
Digital 
Disruption 

·      อธิบายความหมาย 
สาเหตุ รูปแบบ   
ลักษณะ กฎหมาย         
ที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกับ 
Digital Disruption 
  

1 ▪ ภาพรวมของ DD 
- ความหมาย 
- รูปแบบ 
- ตัวอย่าง Digital Disruption 
▪ กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
- พรบ.ข้อมูลขา่วสารฯ 
- พรบ.คอมพวิเตอร์ฯ 
- พรบ.ข้อมูลสว่นบุคคล 
- พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้        
เท่าทันต่อสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น 
 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 เขียนอธิบาย
ความหมายหรือ
บันทึกผล        
การเรียนรู้ 

  ·      ระบุความส าคัญและ
ประเภทของ 
“ข้อมูล” ทั้งข้อมูล
ส่วนบุคคล และ
ข้อมูลสาธารณะ 

0.5 ▪ ความหมายของข้อมูล 
▪ ประเภทของข้อมูล 
(private/public) 
▪ ลักษณะเฉพาะของข้อมูล 
ตัวอยา่งใช้ประโยชน์ขอ้มูล 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์      
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

  ·      ระบุความสัมพันธ์ของ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิติ 

0.5 ▪ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง        
(ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม) 
Digital asset 
(Cryptocurrency/Telecom) 

STRONG Model 
N – ความรู้ มีความรู้           
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายกลุ่ม 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์      
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

2 โอกาสและภยัที่
เกิดจาก Digital 
Disruption 

·      อธิบายโอกาส            
ที่เกิดจาก Digital 
Disruption 
  

1 ▪ โอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านทจุริต 
กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้
เทคโนโลยีในการต่อต้านการทุจริต 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล         
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือ
พัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้         
เท่าทันต่อสถานการณ์        
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่ม 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์        
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

  อธิบายภยัที่เกิดจาก 
Digital Disruption 

1 ▪ โอกาสทางลบของการใช้
เทคโนโลยีในการทุจริต 
กรณีศึกษาภยัของเทคโนโลยี          
ในการทุจริต 

STRONG Model 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส               
อันมิชอบ 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่ม 
(Basic) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์         
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้
แหล่งการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือ
พัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์            
ที่เกิดขึ้น 

3 โอกาสในการลด
การทุจริต                
ในสถานการณ์ 
Digital 
Disruption 

อธิบาย               
หลักธรรมาภิบาลกบั              
การใช้เทคโนโลย ี

1 ▪ General Governance 
▪ IT Governance 
▪ Data Governance 
การประเมิน Governance 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล          
ความรับผิดชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือ
พัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้           
เท่าทันต่อสถานการณ์      
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์        
โดยการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

  ระบุวิธกีารและ
เครื่องมือในการ
ต่อต้านการทุจริตใน
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
ในภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคสังคม ภาคสื่อ 
และในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป 

2 ▪ เครื่องมือต่อต้านทุจริต 
- Feedback system and 
Whistle blowing 
- Transparency and Open 
data 
- อื่น ๆ เช่น design thinking in 
public service  

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล          
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส               
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือ
พัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้          
เท่าทันต่อสถานการณ์           
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(Intermediate) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 ถามตอบในชั้น
เรียนและสังเกต
พฤติกรรม 

  เกิดการตื่นรู้และ
พร้อมลงมือต่อต้าน

3 การทดลองปฏิบัติในเครื่องมือ STRONG Model การอภปิรายกรณี
ตัวอยา่งที่ใกล้ตัวและ

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 ประเมินจากผล
การท ากจิกรรม 
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ที่ ชื่อหน่วย วัตถุประสงค์ เวลา 
เนื้อหาสาระ 

วิธีการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้
แหล่งการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล 
Digital Disruption การต่อต้านการทุจริต 

การทุจริตใน
สถานการณ์ Digital 
Disruption ผ่าน
เครื่องมือต่าง ๆ            
อย่างถูกตอ้ง 

T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล         
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัอง
การแสวงหาโอกาส อันมิ
ชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือ
พัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้     
เท่าทันต่อสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น 

ฝึกทักษะการเป็น
โค้ช 

4 นวัตกรรมการ
ต่อต้านทุจริต    
ใน
สถานการณ์Digital 
Disruption 

อธิบายตัวอย่าง
นวัตกรรมการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
ในสถานการณ์ 
Digital Disruption 

3 ▪ นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกัน
ทุจริต 
▪ นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
-ภาครัฐ 
-ภาคเอกขน 

STRONG Model 
T – มุ่งสร้างความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล         
ความรับผิดชอบ 
R – ตื่นรู้ ต่อพษิภยัของ
การแสวงหาโอกาส           
อันมิชอบ 
O – มุ่งข้างหนา้ เพื่อ
แก้ไข ป้องกัน หรือ
พัฒนา 
N – ความรู้ มีความรู้            
เท่าทันต่อสถานการณ์          
ที่เกิดขึ้น 

บรรยายในชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่ม 
(Intermediate)) 

สื่อออนไลน์ 
สื่อออฟไลน ์

 ตอบต าถามใน 
ชั้นเรียน 

  สร้างนวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตใน
สถานการณ์ Digital 
Disruption 

- แนวคิดในการสร้างนวัตกรรม                  
การต่อต้านทุจริต 

 - - - - 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
จัดการเรียนการสอนแบบเนื้อหาสาระ (Content Based Learning) โดยผู้สอนเป็นโค้ชจัดกระบวนการ

เพ่ือชี้แนะให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจนได้องค์ความรู้เพ่ือสร้างเป็นโครงงานนวัตกรรม
ต้านการทุจริต และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพ่ือประเมินว่าพฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงนั้นสามารถสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงได้  

ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การเรียนรู้ Online learning โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
องค์กรเอกชน และมีการประเมินผลจากการตอบค าถาม Multiple choice ในลักษณะ Gamification เช่น Trivia 
Board game ประกอบกับประเมินจากผลงานในการจัดท า Project assignment 
  
6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. 
(2) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
(3) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ  
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เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 



ข - 1

หน่วยการเรียนรู้
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศึกษาตอนต้น)

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
อุดมศึกษา

ทหาร/ต ารวจ/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
โค้ช

กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./

บุคลากร ภาครัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ

ตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรณี

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

- ทรัพยากรธรณีส าคัญ

อย่างไร (ตระหนักรู้

คุณค่าของทรัพยากรธรณี)

- รู้ลึก รู้จริงทรัพยากรธรณี

- ธรณีวิทยาน่ารู้

--ธรณีวิทยาและการ

ก าเนิดแหล่งทรัพยากร

ธรณี คืออะไร

-ประเภททรัพยากรธรณี 

(หิน/ดิน/แร่) และการใช้

ประโยชน์

-การส ารวจและการ

พัฒนาทรัพยากรธรณี

- ผลกระทบจากการใช้

ทรัพยากรธรณี (ทางตรง

และทางอ้อม)

- ทรัพยากรธรณี คืออะไร

- ประเภททรัพยากรธรณี 

(หิน/ดิน/แร่)

- ประโยชน์ของ

ทรัพยากรธรณี

- ผลกระทบจากการใช้

ทรัพยากรธรณี

- ธรณีวิทยาท่ัวไป และก าเนิด

ทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/

ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกด า

บรรพ์)

- แผนท่ีธรณีวิทยาและศักยภาพ

แหล่งทรัพยากรธรณี

- แหล่งทรัพยากรธรณี และ

ศักยภาพแหล่งหิน/แร่

- แผนท่ีสารสนเทศทรัพยากร

ธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต,

เหมืองแร่ในปัจจุบันและการ

พัฒนาในอนาคต 

- ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน

- ธรณีวิทยาท่ัวไป และ

ก าเนิดทรัพยากรธรณี 

(หิน/ดิน/แร่/ธาตุหา

ยาก/พลังงาน/ซากดึกด า

บรรพ์)

- แผนท่ีธรณีวิทยาและ

ศักยภาพแหล่งทรัพยากร

ธรณี

- แหล่งทรัพยากรธรณี 

และศักยภาพแหล่งหิน/แร่

- แผนท่ีสารสนเทศ

ทรัพยากรธรณี (GIS) : 

เหมืองแร่ในอดีต,เหมือง

แร่ในปัจจุบันและการ

พัฒนาในอนาคต 

- ธรณีพิบัติภัยกับ

ชีวิตประจ าวัน

- ธรณีวิทยาท่ัวไป และ

ก าเนิดทรัพยากรธรณี 

(หิน/ดิน/แร่/ธาตุหา

ยาก/พลังงาน/ซากดึกด า

บรรพ์)

- แผนท่ีธรณีวิทยาและ

ศักยภาพแหล่งทรัพยากร

ธรณี

- แหล่งทรัพยากรธรณี 

และศักยภาพแหล่งหิน/แร่

- แผนท่ีสารสนเทศ

ทรัพยากรธรณี (GIS) : 

เหมืองแร่ในอดีต,เหมือง

แร่ในปัจจุบันและการ

พัฒนาในอนาคต 

- ธรณีพิบัติภัยกับ

ชีวิตประจ าวัน

- ธรณีวิทยาท่ัวไป และ

ก าเนิดทรัพยากรธรณี 

(หิน/ดิน/แร่/ธาตุหา

ยาก/พลังงาน/ซากดึกด า

บรรพ์)

- แผนท่ีธรณีวิทยาและ

ศักยภาพแหล่งทรัพยากร

ธรณี

- แหล่งทรัพยากรธรณี 

และศักยภาพแหล่งหิน/แร่

- แผนท่ีสารสนเทศ

ทรัพยากรธรณี (GIS) : 

เหมืองแร่ในอดีต,เหมือง

แร่ในปัจจุบันและการ

พัฒนาในอนาคต 

- ธรณีพิบัติภัยกับ

ชีวิตประจ าวัน

ตารางสรุปภาพรวม เร่ือง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ตามกลุ่มเป้าหมาย

Main Concept

เน้ือหาตามกลุ่มเป้าหมาย



หน่วยการเรียนรู้
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศึกษาตอนต้น)

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
อุดมศึกษา

ทหาร/ต ารวจ/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
โค้ช

กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./

บุคลากร ภาครัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ

ตารางสรุปภาพรวม เร่ือง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ตามกลุ่มเป้าหมาย

Main Concept

เน้ือหาตามกลุ่มเป้าหมาย

การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

- ผู้ครอบครองทรัพยากร

ธรณี (แยกแยะประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม)

- ตามล่าขุมทรัพย์

ทรัพยากรธรณี

- คุณค่าของทรัพยากร

ธรณี กับโอกาสในการ

พัฒนาประเทศและการ

ฟ้ืนฟูเก่ียวกับทรัพยากร

ธรณี

-ทรัพยากรธรณี เป็นส่ิงท่ี

ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน

-การจะน าไปใช้ต้องได้รับ

อนุญาต

-ประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม 

(ชุมชน สังคม) และการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

(ชุมชน สังคม) 

- รูปแบบของ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(ชุมชน สังคม)

- ทรัพยากรธรณี เป็นส่ิง

ท่ีต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน

- การจะน าไปใช้ต้อง

ได้รับอนุญาต

- กรณีศึกษา การปกป้อง

หวงแหนทรัพยากรธรณี

- การขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

(ชุมชน สังคม)

- รูปแบบของ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(ชุมชน สังคม) 

- ทรัพยากรธรณี  การส ารวจ 

และการใช้ประโยชน์

- ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนา

ประเทศ 

- ความส าคัญของทรัพยากรธรณี

 ต่อประเทศด้านต่าง ๆ ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 

การเมือง

- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และ

การฟ้ืนฟูเก่ียวกับทรัพยากรธรณี

- กรณีศึกษาการเพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/

หินแกรนิต/อัญมณี)

- ทรัพยากรธรณี  การ

ส ารวจ และการใช้

ประโยชน์

- ทรัพยากรธรณีกับการ

พัฒนาประเทศ 

- ความส าคัญของ

ทรัพยากรธรณี ต่อ

ประเทศด้านต่าง ๆ ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม การเมือง

- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ 

และการฟ้ืนฟูเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรณี

- กรณีศึกษาการเพ่ิม

มูลค่าทรัพยากรธรณี 

(หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญ

มณี)

- ทรัพยากรธรณี  การ

ส ารวจ และการใช้

ประโยชน์

- ทรัพยากรธรณีกับการ

พัฒนาประเทศ 

- ความส าคัญของ

ทรัพยากรธรณี ต่อ

ประเทศด้านต่าง ๆ ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม การเมือง

- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ 

และการฟ้ืนฟูเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรณี

- กรณีศึกษาการเพ่ิม

มูลค่าทรัพยากรธรณี 

(หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญ

มณี)

- ทรัพยากรธรณี  การ

ส ารวจ และการใช้

ประโยชน์

- ทรัพยากรธรณีกับการ

พัฒนาประเทศ 

- ความส าคัญของ

ทรัพยากรธรณี ต่อ

ประเทศด้านต่าง ๆ ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม การเมือง

- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ 

และการฟ้ืนฟูเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรณี

- กรณีศึกษาการเพ่ิม

มูลค่าทรัพยากรธรณี 

(หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญ

มณี)



หน่วยการเรียนรู้
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศึกษาตอนต้น)

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
อุดมศึกษา

ทหาร/ต ารวจ/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
โค้ช

กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./

บุคลากร ภาครัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ

ตารางสรุปภาพรวม เร่ือง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ตามกลุ่มเป้าหมาย

Main Concept

เน้ือหาตามกลุ่มเป้าหมาย

การไม่ทนต่อการทุจริต

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

- คุณคือคนส าคัญต่อ

ทรัพยากรธรณี

 (ไม่ทนต่อการทุจริต)

- คุณคือคนส าคัญ

- ความเส่ียงในการทุจริต

เก่ียวกับทรัพยากรธรณี

- ผลกระทบด้านลบต่อ

สังคมในการใช้ทรัพยากร

ธรณี

ด้านสุขภาพ  สังคม  

ส่ิงแวดล้อม

- กรณีศึกษา ผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมในการใช้

ทรัพยากรธรณีท่ีไม่

รับผิดชอบต่อสังคม

- ผลกระทบด้านลบต่อ

สังคมในการใช้ทรัพยากร

ธรณี

ด้านสุขภาพ  สังคม  

ส่ิงแวดล้อม

- กรณีศึกษา ผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมในการใช้

ทรัพยากรธรณีท่ีไม่

รับผิดชอบต่อสังคม

- กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ทรัพยากรธรณี

- รูปแบบการทุจริต และ

กรณีศึกษาการทุจริต (การท า

เหมืองนอกเขตพ้ืนท่ีอนุญาต/

การประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม EHIA/

การพัฒนาทรัพยากรธรณีนอก

เขตพ้ืนท่ีอนุญาต)

- กฎหมายต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับทรัพยากร

ธรณี

- รูปแบบการทุจริต และ

กรณีศึกษาการทุจริต 

(การท าเหมืองนอกเขต

พ้ืนท่ีอนุญาต/การ

ประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

EHIA/

การพัฒนาทรัพยากร

ธรณีนอกเขตพ้ืนท่ีอนุญาต)

- กฎหมายต่าง ๆ และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ

การบังคับใช้กฎหมายกับ

ทรัพยากรธรณี

- รูปแบบการทุจริต และ

กรณีศึกษาการทุจริต 

(การท าเหมืองนอกเขต

พ้ืนท่ีอนุญาต/การ

ประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

EHIA/

การพัฒนาทรัพยากร

ธรณีนอกเขตพ้ืนท่ีอนุญาต)

- กฎหมายต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับทรัพยากร

ธรณี

- รูปแบบการทุจริต และ

กรณีศึกษาการทุจริต 

(การท าเหมืองนอกเขต

พ้ืนท่ีอนุญาต/การ

ประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

EHIA/

การพัฒนาทรัพยากร

ธรณีนอกเขตพ้ืนท่ีอนุญาต)



หน่วยการเรียนรู้
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศึกษาตอนต้น)

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
อุดมศึกษา

ทหาร/ต ารวจ/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
โค้ช

กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./

บุคลากร ภาครัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ

ตารางสรุปภาพรวม เร่ือง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ตามกลุ่มเป้าหมาย

Main Concept

เน้ือหาตามกลุ่มเป้าหมาย

จิตพอเพียงต้านทุจริต

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

- ร่วมด้วยช่วยกัน :

การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

และการฟ้ืนฟูทรัพยากร

ธรณี   

(จิตพอเพียงต่อต้านการ

ทุจริต)

- เส้นทางสู่ความส าเร็จ : 

การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

และการฟ้ืนฟูทรัพยากร

ธรณี

- ปกป้องทรัพยากรทาง

ธรณี

- กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(เบ้ืองต้น)

- การมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และการฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรณี

- การอนุรักษ์และหวง

แหน ทรัพยากรธรณี

- กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

- การอนุรักษ์และหวง

แหน ทรัพยากรธรณี

- การมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริต เก่ียวกับ

ทรัพยากรธรณี

- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ 

เพ่ือแยกแยะประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวม

- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การ

ทุจริตทรัพยากรธรณี

- การมีส่วนร่วมในการปกป้อง

ทรัพยากรธรณี 

- กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมใน

การปกป้องทรัพยากรธรณี

- การสร้างจิตส านึก

สาธารณะ เพ่ือแยกแยะ

ประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม

- การเฝ้าระวัง แจ้ง

เบาะแส การทุจริต

ทรัพยากรธรณี

- การมีส่วนร่วมในการ

ปกป้องทรัพยากรธรณี 

- กรณีศึกษาการมีส่วน

ร่วมในการปกป้อง

ทรัพยากรธรณี

- การสร้างจิตส านึก

สาธารณะ เพ่ือแยกแยะ

ประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม

- การเฝ้าระวัง แจ้ง

เบาะแส การทุจริต

ทรัพยากรธรณี

- การมีส่วนร่วมในการ

ปกป้องทรัพยากรธรณี 

- กรณีศึกษาการมีส่วน

ร่วมในการปกป้อง

ทรัพยากรธรณี

- การสร้างจิตส านึก

สาธารณะ เพ่ือแยกแยะ

ประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม

- การเฝ้าระวัง แจ้ง

เบาะแส การทุจริต

ทรัพยากรธรณี

- การมีส่วนร่วมในการ

ปกป้องทรัพยากรธรณี 

- กรณีศึกษาการมีส่วน

ร่วมในการปกป้อง

ทรัพยากรธรณี
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 

ส าหรับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.ความเป็นมาของหลักสูตร 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมานั้น ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล      
ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดย
การสร้างความตื่นตัวและการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับความคิด         
สร้างความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560       
ได้ก าหนดในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย     
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้ก าหนดกลยุ ทธ์
หลัก ในการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจ การทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแส การสร้างลักษณะ
นิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ 
เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อีกท้ังยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทน
ต่อการทุจริต” และบูรณาการต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการ
ด าเนินการเพ่ือให้เจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวปรากฏขึ้นมาในสังคมไทย ผ่านกลไกทางการศึกษาซึ่ งเป็นอีก
กลไกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนคิดของคน ผ่านการเรียนรู้จากชุด
หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน หรือเรียกว่าหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ โลกยุคดิจิทัล หรือการใช้ทรัพยากรธรณี และทรัพยากรน้ าใน
ลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ผลประโยชน์ต่อสาธารณะ เพียงเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มคน
เพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเด็น “ทรัพยากรธรณี” เป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญที่ส านักงาน ป.ป.ช.       
ให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ มีส่วนส าคัญต่อการ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศผ่านการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในธรณี ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน แร่ ผ่าน
การน ามาใช้ประโยชน์ เช่น การดัดแปลงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการงานของมนุษย์ 
ใช้เป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งการใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ทรัพยากรธรณีนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยในการสร้างโอกาสให้แก่สังคมมนุษย์ได้อยู่ดี กินดี มีฐานะมั่นคง ท าให้
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรธรณี
เป็นทรัพยากร ที่สิ้นเปลืองถูกใช้แล้วหมดไป บริเวณที่มีการด าเนินการใช้ประโยชน์ทางธรณีก็มักจะเสื่อมคุณค่า 
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ดังนั้น การควบคุม การเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรณีจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่จะต้องเล็งเห็นถึงการใช้
ประโยชน์ว่าต้องตอบสนองประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการ
ใช้ทรัพยากรธรณีนั้น ประโยชน์ที่สาธารณะควรได้รับนั้นน้อยกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ อีกทั้งการที่เข้าใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรธรณียังถูกเข้าถึงด้วยวิธีการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การบิดเบือนประโยชน์ของ
สาธารณะที่ได้รับให้ดูสูงกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ แต่ความเป็นจริงเมื่อมีการส ารวจใช้ทรัพยากรธรณีแล้ว 
เอกชนกลับได้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรณีมากกว่าที่ถูกค านวณไว้ ซึ่งประเด็นตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้ น เป็น
เพียงประเด็นย่อยของความเสี่ยงต่อการทุจริตในการเข้าใช้ทรัพยากรธรณีที่ควรจะมีการสร้างการตระหนักรู้ 
เพ่ือให้เกิดความหวงแหน น ามาสู่การร่วมกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรณีเพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด 

ดังนั้น การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคัญ จึงได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน   
การทุจริต หรือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การใช้ทรัพยากรธรณีในลักษณะที่เป็นการละเมิด 
(Abuse) ต่อผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีความตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์ทรัพยากร
ธรณี  ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร     โดย
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้คุณค่าและ
ความส าคัญของทรัพยากรธรณี เพ่ือให้เยาวชนเกิดความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนรวมในการปกป้อง อนุรักษ์ 
รักษาทรัพยากรธรณี ร่วมถึงมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรณีไปในทางที่ผิด แสวงหา
ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรณีเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในชุมชน สังคมใกล้ตัว จึงน ามาสู่การจัดท าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ประเด็นทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในครั้งนี ้
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2.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรณีวิทยาเบื้องต้นกับการก าเนิดแหล่งทรัพยากรธรณี 
2.2 เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี โดยน าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัดและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรณี  
2.3 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากร

ธรณี  
2.4 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต สามารถ

บอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 
2.5 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หวงแหน และรักษา

ทรัพยากรธรณีวิทยา 
2.6 เพ่ือให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
 

 3.โครงสร้างเนื้อหาสาระ 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 ทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
-ธรณีวิทยาและการก าเนิดแหล่งทรัพยากรธรณี คืออะไร 
-ประเภททรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่) และการใช้ประโยชน์ 
-การส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรธรณี 
- ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี (ทางตรงและทางอ้อม) 

5 

2 ผู้ครอบครองทรัพยากรธรณี 
-ทรัพยากรธรณี เป็นสิ่งที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
-การจะน าไปใช้ต้องได้รับอนุญาต 
-ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) และการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (ชมุชน สังคม)  
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)  

5 

3 คุณคือคนส าคัญต่อทรัพยากรธรณี 
- ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณี 
ด้านสุขภาพ  สังคม  สิ่งแวดล้อม 
- กรณีศึกษา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรณีที่ไม่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

6 

4 ร่วมด้วยช่วยกัน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรณี 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เบื้องต้น) 
-การอนุรักษ์และหวงแหน ทรัพยากรธรณี 
-การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

4 

รวม 20 
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STRONG Model : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัว อักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิ งบวก            
จ านวน 6 ค า มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้าน
การทุจริต โดยมีความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้า        
ด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มี    
ความเอ้ืออาทร บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต
และเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดย                 
รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 
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 จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient: S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่ างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกท่ีพอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน           ไม่
เบียดบังรัฐ ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงิน
ทองได้ตามความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการทุจริต
ขึ้น หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่
มีความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 (6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการ
ร่วมพัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐานจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G)            ให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผล
ต่อสังคม รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การ
ป้องกันการทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน    
จะด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่ าย 
มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
การน าไปประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่ เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
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แผนภาพที่ 2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ เน้ือหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ การประเมินผล 

การพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 

การต่อต้านการทุจริต   

1 ทรัพยากร
ธรณสี าคัญ
อย่างไร 

5 - เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณ ี
- เพื่อตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากร
ธรณี โดยน าเสนอ    
แนวทางการใช้อย่าง
ประหยดัและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรณ ี

--ธรณีวิทยาและการก าเนิด
แหล่งทรัพยากรธรณี คืออะไร 
-ประเภททรัพยากรธรณี   
(หนิ/ดิน/แร่) และการใช้
ประโยชน ์
-การส ารวจและการพัฒนา
ทรัพยากรธรณ ี
- ผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรธรณี (ทางตรงและ
ทางอ้อม) 

สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรณี  
ต่ืนรู้ (Realize: R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหา
และภยัร้ายแรงของการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในชุมชน
และประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมี
ปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไมย่ินยอม
ต่อการทุจรติในท่ีสุด ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้ 
(Knowledge: N)เกี่ยวกับ
สถานการณ์ทุจรติที่เกิดขึ้น    
ความร้ายแรงและผลกระทบต่อ
ระดับบุคคลและส่วนรวม 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- เกม (Game based 
Learning) 
-สถานการณ์จ าลอง 
-โครงงาน (Project based 
Learning) 
-ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
based Learning) 
-ปรากฎการเป็นฐาน 
(Phenomenon based 
Learning) 
-สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
based Learning) 

-คลิป VDO 
-ภาพยนต์สั้น 
-เอกสารความรู ้
-สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ 
ใบความรู้ ใบ
กิจกรรม 
-สื่อดิจิทัล 
 

-ห้องสมุด 
-กรม
ทรัพยากร
ธรณ ี
- website 
- platform 

-การทดสอบ 
-การใช้ค าถามและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
-การสังเกตการ
ปฏิบัติงานกลุม่/ 
การอภิปราย 
-การสังเกต
พฤติกรรม 
-การประเมินผล
งานและตรวจ
ผลงาน 
-เกณฑ์การให้
คะแนน (scoring 
rubric) 
 
 
 
 

2 ผู้ครอบครอง
ทรัพยากร
ธรณี  

5 -เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะ
เกี่ยวกับประโยชน ์ 
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
-เพื่อให้รู้เท่าทันการ
ทุจริตทางทรัพยากร
ธรณ ี

-ทรัพยากรธรณี เป็นสิ่งท่ีต้อง
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
-การจะน าไปใช้ต้องได้รับ
อนุญาต 
-ประโยชน์ส่วนบคุคลและ
ประโยชนส์่วนรวม (ชุมชน 
สังคม) และการขัดกันระหว่าง
ประโยชนส์่วนบุคคลและ

การแยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ เช่ือมโยง
กับ พอเพียง (Sufficient: S)  
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอตัโนมตัิจะน าไปสู่
จิตส านึกท่ีพอเพียง ไม่กอบโกย

- บรรยาย 
- อภิปราย 
-กรณีศึกษา 
-สถานการณ์จ าลอง 

-คลิป VDO 
-ภาพยนต์สั้น 
-สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ 
ใบความรู้ ใบงาน 
 
 

-ห้องสมุด 
-กรม
ทรัพยากร
ธรณ ี
- website 
- platform 

-การทดสอบ 
-การใช้ค าถามและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
-การสังเกตการ
ปฏิบัติงานกลุม่/ 
การอภิปราย 
-การสังเกต
พฤติกรรม 

4. หน่วยการเรียนรู ้
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 ผลประโยชน์ส่วนรวม      
(ชุมชน สังคม)  
- รูปแบบของผลประโยชน์   
ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)  

ผลประโยชน์โดยมิชอบ          
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดบังรัฐ   
ไม่รับอามิสสินบนโดยมติ้อง
จ ากัดขอบเขตของการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต สามารถหา
ทรัพย์สินเงินทองไดต้าม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดย         
ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 
 

-การประเมินผล
งานและตรวจ
ผลงาน 
-เกณฑ์การให้
คะแนน (scoring 
rubric) 

3 คุณคือคน
ส าคัญต่อ
ทรัพยากร
ธรณ ี
 

6 -เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบด้านลบของ
การใช้ทรัพยากรธรณีที่
รับผิดชอบต่อสังคม 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
-เพื่อตระหนักถึง
ผลกระทบ 
ด้านลบของการใช้
ทรัพยากรธรณีที่
รับผิดชอบต่อสังคม 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
โดยน าเสนอแนวทาง
ในการเฝ้าระวังที่อาจ
เกิดในท้องถิ่น 

- ผลกระทบด้านลบต่อสังคม
ในการใช้ทรัพยากรธรณ ี
ด้านสุขภาพ  สังคม  
สิ่งแวดล้อม 
- กรณีศึกษา ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการใช้
ทรัพยากรธรณีที่ไม่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ต่ืนรู้ (Realize: R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหา
และภยัร้ายแรงของการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในชุมชน
และประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมี
ปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไมย่ินยอม
ต่อการทุจรติในท่ีสุด ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
-สถานการณ์จ าลอง 
-โครงงาน (Project based 
Learning) 
-ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
based Learning) 
-ปรากฎการเป็นฐาน 
(Phenomenon based 
Learning) 

-คลิปVDO 
-ภาพยนต์สั้น 
-สถานการณ์
ปัญหา 
 

-ห้องสมุด 
-กรม
ทรัพยากร
ธรณ ี
-กรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร ่
- website 
- platform 

-การสังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
-การสังเกตการ
ปฏิบัติงานกลุม่/ 
การอภิปราย 

4 ร่วมด้วย
ช่วยกัน : 
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต 

4 เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรการ
ทางสังคมที่เกี่ยวกับ
การทุจริต สามารถ

-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(เบื้องต้น) 
-การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
และการฟื้นฟูทรัพยากรธรณ ี

โปร่งใส (Transparent: T)
บุคคลทุกระดับ องค์กร และ
ชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐานของ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบตัิตาม
หลักปฏิบตัิ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
-สถานการณ์จ าลอง 
-โครงงาน 

-คลิปVDO 
-ภาพยนต์สั้น 
-กรณีศึกษา 
 

-ห้องสมุด 
-กรม
ทรัพยากร
ธรณ ี
- website 
- platform 

-การทดสอบ 
-การใช้ค าถามและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
-การประเมินผล
งานและตรวจ
ผลงาน 
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และการฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรณ ี
 

บอกแหล่งแจ้งเบาะแส
การทุจริตได ้
 
 

-การอนุรักษ์และหวงแหน 
ทรัพยากรธรณ ี

กฎหมายด้านความโปร่งใส       
ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ 
(knowledge) และการตื่นรู้ 
(realize) 
 
มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม   
ในการเฝ้าระวังพื้นที่ 
ที่มีความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น 
การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ หรือ
เฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการ
ด้วยความโปร่งใส 
เอ้ืออาทร (Generosity: G) 
การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ 
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
โดยไม่มผีลประโยชน์ตอบแทน
หรือหวังผลตอบแทน ในฐานะ
เพื่อนมนุษย ์โดยกลไกหลัก 
ส่งเสริมการท ากิจกรรมจิตอาสา 
ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมใน
ยามวิกฤติ หรือการร่วมมือใน
การร่วมพัฒนาชุมชน 

-เกณฑ์การให้
คะแนน (scoring 
rubric) 
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5.แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยใช้วิธีการศึกษาด้วย
ตนเอง กรณีศึกษา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย การระดมสมอง และการ
น าเสนอผลงาน 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย กระบวนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเตรียมเข้าสู่โลกอนาคต เช่น  เกม (Game based Learning) โครงงาน (Project 
based Learning) ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) ปรากฎการเป็นฐาน (Phenomenon based 
Learning) สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based Learning) 

การวัดและประเมินผล เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา การประเมินตามสภาพจริง 

เครื่องมือประเมินและกลยุทธ์ทางการประเมิน ที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่
จะช่วยให้ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นได้อย่างมีประสิทธิผล อันได้แก่ 1) เกณฑ์การประเมิน 
(Rubric) 2) การประเมินการปฏิบัติงาน (Performance based Assessments: PBAs) 3) การประเมินจากแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolios Assessment) 4) การประเมินตนเอง (Student self-assessment) 5) การประเมินเพ่ือน
(Peer-Assessment) 6) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน (Student Response) 

 
6.แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 (2) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (3) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ  
 (4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 (5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 (6) บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 

ส าหรับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.ความเป็นมาของหลักสูตร 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษท่ีผ่านมานั้น ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล ทั้งยัง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนได้
ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดย
การสร้างความตื่นตัวและการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับความคิด สร้าง
ความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ก าหนด
ในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก 
ในการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจ การทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแส การสร้างลักษณะ
นิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง    
ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 -2580)             
ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
ผิดมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี         
อีกท้ังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้
เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” และบูรณาการต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช.         
เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการเพ่ือให้เจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวปรากฏขึ้นมาในสังคมไทย ผ่านกลไก
ทางการศึกษาซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนคิดของคน 
ผ่านการเรียนรู้จากชุดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน หรือเรียกว่าหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ โลกยุคดิจิทัล หรือการใช้ทรัพยากรธรณี      
และทรัพยากรน้ าในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ผลประโยชน์ต่อสาธารณะ เพียงเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้กับ
บุคคลหรือกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเด็น “ทรัพยากรธรณี” เป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญที่ส านักงาน ป.ป.ช.   

ให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ มีส่วนส าคัญต่อการ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศผ่านการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในธรณี ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน แร่     
ผ่านการน ามาใช้ประโยชน์ เช่น การดัดแปลงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการงาน      
ของมนุษย์ ใช้เป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั้ งการใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรม        
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรณีนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยในการสร้างโอกาสให้แก่สังคมมนุษย์ได้อยู่ดี กินดี มีฐานะ
มั่นคง ท าให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
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ทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากร ที่สิ้นเปลืองถูกใช้แล้วหมดไป บริเวณที่มีการด าเนินการใช้ประโยชน์ทางธรณีก็มักจะ
เสื่อมคุณค่า ดังนั้น การควบคุม การเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรณีจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่จะต้องเล็งเห็นถึง
การใช้ประโยชน์ว่าต้องตอบสนองประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุ คคล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า 
แนวโน้มการใช้ทรัพยากรธรณีนั้น ประโยชน์ที่สาธารณะควรได้รับนั้นน้อยกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ อีกทั้ง
การที่เข้าใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรณียังถูกเข้าถึงด้วยวิธีการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การบิดเบือน
ประโยชน์ของสาธารณะที่ได้รับให้ดูสูงกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ แต่ความเป็นจริงเมื่อมีการส ารวจใช้
ทรัพยากรธรณีแล้ว เอกชนกลับได้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรณีมากกว่าที่ถูกค านวณไว้ ซึ่งประเด็นตัวอย่างที่
กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงประเด็นย่อยของความเสี่ยงต่อการทุจริตในการเข้าใช้ทรัพยากรธรณีที่ควรจะมีการ
สร้างการตระหนักรู้ เพ่ือให้เกิดความหวงแหน น ามาสู่การร่วมกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรณีเพ่ือให้ประเทศ
ได้รับประโยชน์มากที่สุด 

ดังนั้น การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคัญ จึงได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน   
การทุจริต หรือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
และมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การใช้ทรัพยากรธรณีในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) 
ต่อผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีความตระหนักรู้  และร่วมพิทักษ์ทรัพยากรธรณี ตาม
บทบาทหน้าที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้คุณค่าและความส าคัญ
ของทรัพยากรธรณี เพ่ือให้เยาวชนเกิดความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนรวมในการปกป้อง อนุรักษ์ รักษา
ทรัพยากรธรณี ร่วมถึงมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรณีไปในทางที่ผิด แสวงหา
ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรณีเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในชุมชน สังคม จึงน ามาสู่การจัดท าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ส าหรับกลุ่มผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในครั้งนี ้
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2.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
2.2 เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรณี โดยน าเสนอแนวทางการใช้อย่างประหยัดและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรณี  
2.3 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้

ทรัพยากรธรณี  
2.4 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต สามารถ

บอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 
2.5 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หวงแหนและรักษา

ทรัพยากรธรณีวิทยา 
2.6 เพ่ือให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
 

3.โครงสร้างเนื้อหาสาระ 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 รู้ลึก รู้จริงทรัพยากรธรณี 
- ทรัพยากรธรณี คืออะไร 
- ประเภททรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่) 
- ประโยชน์ของทรัพยากรธรณี 
- ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรณี 

5 

2 ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากรธรณี 
- ทรัพยากรธรณี เป็นสิ่งที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
- การจะน าไปใช้ต้องได้รับอนุญาต 
- กรณีศึกษา การปกป้องหวงแหนทรัพยากรธรณี 
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)  

5 

3 คุณคือคนส าคัญ 
- ผลกระทบด้านลบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรณี 
ด้านสุขภาพ  สังคม  สิ่งแวดล้อม 
- กรณีศึกษา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรณีท่ีไม่รับผิดชอบต่อสังคม 

5 

4 เส้นทางสู่ความส าเร็จ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรณี 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- การอนุรักษ์และหวงแหน ทรัพยากรธรณี 
- การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

5 

รวม 20 
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STRONG Model : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัว อักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิ งบวก             
จ านวน 6 ค า มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้าน
การทุจริต โดยมีความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้า         
ด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มี   
ความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและ
เป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่ ง โมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดย                 
รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 

 จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient: S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกท่ีพอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน           ไม่
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เบียดบังรัฐ ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงิน
ทองได้ตามความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการณ์ทุจริต
ขึ้น หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่
มีความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการ
ร่วมพัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐานจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้
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ความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผล
ต่อสังคม รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การ
ป้องกันการทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน    
จะด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย 
มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
การน าไปประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
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แผนภาพที่ 2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
เน้ือหาสาระ  

วิธีการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ การประเมินผล การพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 

การต่อต้านการทุจริต   

1 รู้ลึก รู้จริง
ทรัพยากร
ธรณ ี

5 - เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยากร
ธรณ ี

- เพื่อตระหนักถึง
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรณี 
โดยน าเสนอ      
แนวทางการใช้
อย่างประหยดั  
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรณ ี
 
 
 
 

- ทรัพยากรธรณี คืออะไร 
- ประเภททรัพยากรธรณี 
(หิน/ดิน/แร่) 
- ประโยชน์ของทรัพยากรธรณ ี
- ผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรธรณ ี

สร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของทรัพยากร
ธรณี  
ต่ืนรู้ (Realize : R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักรู้ถึง
รากเหง้าของปัญหาและ
ภัยร้ายแรงของการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในชุมชนและ
ประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็น
สถานการณ์ที่เสีย่งต่อ
การทุจริต ย่อมจะมี
ปฏิกิริยาเฝ้าระวังและ  
ไม่ยินยอมต่อการทุจริต
ในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจ ความรู้ 
(Knowledge : N)
เกี่ยวกับสถานการณ์
ทุจริตที่เกิดขึ้น ความ
ร้ายแรงและผลกระทบ

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- เกม (Game based 
Learning) 
-สถานการณ์จ าลอง 
-โครงงาน (Project 
based Learning) 
-ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based 
Learning) 
-ปรากฏการเป็นฐาน 
(Phenomenon 
based Learning) 
-สืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry based 
Learning) 

-คลิปวีดีโอ 
-ภาพยนต์สั้น 
-เอกสารความรู ้
-สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ     
ใบความรู้            
ใบกิจกรรม 
-สื่อดิจิทัล 
 

-ห้องสมุด 
-กรมทรัพยากรธรณ ี
- เว็บไซต ์
- platform 

-การทดสอบ 
-การใช้ค าถามและ   
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
-การสังเกตการ
ปฏิบัติงานกลุม่/     
การอภิปราย 
-การสังเกตพฤติกรรม 
-การประเมินผลงาน
และตรวจผลงาน 
 

4. หน่วยการเรียนรู ้
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ต่อระดับบุคคลและ
ส่วนรวม 

2 ตามลา่
ขุมทรัพย์
ทรัพยากร
ธรณ ี
 (แยกแยะ
ประโยชน์  
ส่วนตนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม) 

5 -เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะ
เกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนตนและ
ประโยชนส์่วนรวม 
-เพื่อให้รู้เท่าทัน
การทุจริตทาง
ทรัพยากรธรณ ี
 

- ทรัพยากรธรณี เป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
- การจะน าไปใช้ต้องได้รับ
อนุญาต 
- กรณีศึกษา การปกป้องหวง
แหนทรัพยากรธรณ ี
- การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
- รูปแบบองผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ชุมชน สังคม)  

การแยกแยะเกี่ยวกับ
ประโยชนส์่วนตนและ
ประโยชน์ เชื่อมโยง   
กับ พอเพียง 
(Sufficient : S)      
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็น
อัตโนมัติจะน าไปสู่
จิตส านึกท่ีพอเพียง     
ไม่กอบโกยผลประโยชน์
โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ไม่เบยีดบังรัฐ     
ไม่รับอามิสสินบนโดย   
มิต้องจ ากัดขอบเขตของ
การประกอบอาชีพท่ี
สุจรติ สามารถหา
ทรัพย์สินเงินทองไดต้าม
ความสามารถ ทั้งนี้   
โดยไม่เดือดร้อนตนเอง
และผู้อื่น 
 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
-กรณีศึกษา 
-สถานการณ์จ าลอง 

-คลิปวีดีโอ 
-ภาพยนต์สั้น 
-สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ใบ
ความรู้ ใบงาน 
 
 

-ห้องสมุด 
-กรมทรัพยากรธรณ ี
- เว็บไซต ์
- platform 

-การใช้ค าถามและ   
ใหข้้อมูลย้อนกลับ 
-การสังเกตการ
ปฏิบัติงานกลุม่/     
การอภิปราย 
-การสังเกตพฤติกรรม 
-การประเมินผลงาน
และตรวจผลงาน 

3 คุณคือคน
ส าคัญ 

5 -เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบด้านลบ
ของการใช้

- ผลกระทบด้านลบต่อสังคม
ในการใช้ทรัพยากรธรณ ี

ต่ืนรู้ (Realize : R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักรู้ถึง

- บรรยาย 
- อภิปราย 
-สถานการณ์จ าลอง 

-คลิปวีดีโอ 
-ภาพยนต์สั้น 
-กรณีศึกษา 

-ห้องสมุด 
-กรมทรัพยากรธรณ ี

-การใช้ค าถามและ   
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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 (ไม่ทนต่อการ
ทุจริต) 
 

ทรัพยากรธรณีที่
รับผิดชอบต่อ
สังคม สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
-เพื่อตระหนักถึง
ผลกระทบ 
ด้านลบของการใช้
ทรัพยากรธรณีที่
รับผิดชอบต่อ
สังคม สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม โดย
เสนอแนวทางใน
การเฝา้ระวังที่อาจ
เกิดในท้องถิ่น 

 

ด้านสุขภาพ  สังคม  
สิ่งแวดล้อม 
- กรณีศึกษา ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการใช้
ทรัพยากรธรณีที่ไม่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

รากเหง้าของปัญหาและ
ภัยร้ายแรงของการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในชุมชนและ
ประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็น
สถานการณ์ที่เสีย่งต่อ
การทุจริต ย่อมจะมี
ปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่
ยินยอมต่อการทุจริตใน
ที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจ 

-โครงงาน (Project 
based Learning) 
-ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based 
Learning) 
-ปรากฏการเป็นฐาน 

-สถานการณ์ปัญหา -กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร ่
- เว็บไซต ์
- platform 

-การสังเกตการปฏิบตัิ
กิจกรรม 
-การสังเกตการ
ปฏิบัติงานกลุม่/    
การอภิปราย 

4 เส้นทางสู่
ความส าเร็จ : 
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต 
และการฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรณ ี
(จิตพอเพียง
ต้านทุจริต) 

5 -เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
มาตรการทาง
สังคมที่เกี่ยวกับ
การทุจริต 
สามารถบอกแหล่ง
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตได ้

- เพื่อให้สามารถ
น าเสนอแนวทาง
วิธีการป้องกันการ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- การอนุรักษ์และหวงแหน 
ทรัพยากรธรณ ี
- การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณ ี
 

โปร่งใส 
(Transparent : T)
บุคคลทุกระดับ องค์กร 
และชุมชนต้อง
ปฏิบัติงานบนฐานของ
ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ดังนั้น จึงต้องมีและ
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 
ระเบียบ ข้อปฏบิัติ 
กฎหมายด้านความ
โปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจ 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
-สถานการณ์จ าลอง 
-โครงงาน 

-คลิปวีดีโอ 
-ภาพยนต์สั้น 
-กรณีศึกษา 
 

-ห้องสมุด 
-กรมทรัพยากรธรณ ี
- เว็บไซต ์
- platform 

-การทดสอบ 
-การใช้ค าถามและให้
ข้อมูลย้อนกลับ 
-การประเมินผลงาน
และตรวจผลงาน 
-เกณฑ์การใหค้ะแนน 
(scoring rubric) 
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ทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณ ี

(knowledge) และการ
ตื่นรู้ (realize) 
 
มุ่งไปข้างหน้า 
(Onward : O) 
มุ่งเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
พื้นที ่
ที่มีความเสี่ยง ในการ
ทุจริต เช่น การบุกรุก
พื้นที่สาธารณะ หรือเฝ้า
ระวังโครงการให้
ด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส 
เอ้ืออาทร 
(Generosity : G) 
การพัฒนาสังคมไทยให้
มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มี
ผลประโยชน์ตอบแทน
หรือหวังผลตอบแทน ใน
ฐานะเพื่อนมนุษย ์โดย
กลไกหลัก ส่งเสริมการ
ท ากิจกรรมจติอาสา 
ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/
สังคมในยามวิกฤติ หรือ
การร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
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5.แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเอง 
กรณีศึกษา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย การระดมสมอง และการน าเสนอผลงาน 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับการเตรียมเข้าสู่โลกอนาคต เช่น  เกม (Game based Learning) โครงงาน (Project based Learning) 
ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) ปรากฏการเป็นฐาน (Phenomenon based Learning) สืบเสาะ 
หาความรู้ (Inquiry based Learning) 

การวัดและประเมินผล เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา การประเมินตามสภาพจริง 
เครื่องมือประเมินและกลยุทธ์ทางการประเมิน ที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่จะ

ช่วยให้ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นได้อย่างมีประสิทธิผล  อันได้แก่ 1) เกณฑ์การประเมิน 
(Rubric) 2) การประเมินการปฏิบัติงาน (Performance based Assessments: PBAs) 3) การประเมินจากแฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolios Assessment) 4) การประเมินตนเอง (Student self-assessment) 5) การประเมินเพ่ือน 
(Peer-Assessment) 6) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน (Student Response)  
 

6.แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 (2) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (3) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ  
 (4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 (5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 (6) บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 

ส าหรับ ระดับอุดมศึกษา 
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษท่ีผ่านมานั้น ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนได้ปรับเปลี่ยน
เป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยการสร้างความตื่นตัว
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับความคิด สร้างความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วน
ของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า  
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก ในการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจ การทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแส การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560- 2564)     ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
กระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” และบูรณาการต่อต้านการทุจริตของประเทศ
โดยมีส านักงาน ป.ป.ช.   เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการเพ่ือให้เจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวปรากฏขึ้นมาใน
สังคมไทย ผ่านกลไกทางการศึกษาซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนคิดของคน ผ่านการเรียนรู้จากชุดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน หรือเรียกว่าหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” 
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ โลกยุคดิจิทัล หรือการใช้ทรัพยากรธรณี 
และทรัพยากรน้ า ในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ผลประโยชน์ต่อสาธารณะ เพียงเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้กับ
บุคคลหรือกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเด็น “ทรัพยากรธรณี” เป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญที่ส านักงาน ป.ป.ช.        

ให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ มีส่วนส าคัญต่อการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศผ่านการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในธรณี ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน แร่ ผ่านการ
น ามาใช้ประโยชน์ เช่น การดัดแปลงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการงานของมนุษย์ ใช้เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือแม้กระท้ังการใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรณี
นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยในการสร้างโอกาสให้แก่สังคมมนุษย์ได้อยู่ดี กินดี มีฐานะมั่นคง ท าให้เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากร ที่สิ้นเปลือง
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ถูกใช้แล้วหมดไป บริเวณที่มีการด าเนินการใช้ประโยชน์ทางธรณีก็มักจะเสื่อมคุณค่า ดังนั้น การควบคุม การเข้าใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรธรณีจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่จะต้องเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์ว่าต้องตอบสนองประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการใช้ทรัพยากรธรณีนั้น ประโยชน์ที่
สาธารณะควรได้รับนั้นน้อยกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ อีกท้ังการที่เข้าใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรณียังถูกเข้าถึง
ด้วยวิธีการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การบิดเบือนประโยชน์ของสาธารณะที่ได้รับให้ดูสูงกว่าประโยชน์ที่
เอกชนได้รับ แต่ความเป็นจริงเมื่อมีการส ารวจใช้ทรัพยากรธรณีแล้ว เอกชนกลับได้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรณี
มากกว่าที่ถูกค านวณไว้ ซึ่งประเด็นตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงประเด็นย่อยของความเสี่ยงต่อการทุจริต  ใน
การเข้าใช้ทรัพยากรธรณีที่ควรจะมีการสร้างการตระหนักรู้ เพ่ือให้เกิดความหวงแหน น ามาสู่การร่วมกันอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรณีเพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 

ดังนั้น การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคัญ จึงได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน   
การทุจริต หรือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและ  
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การใช้ทรัพยากรธรณีในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse)  
ต่อผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีความตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์ทรัพยากรธรณีตามบทบาท
หน้าที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต้านทุจริตในประเด็น “ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี” 
เนื่องจากผู้เรียนในระดับนี้เป็นผู้ที่มีภาวะทางความคิดที่เจริญเติบโตค่อนข้างสูง เป็นกลุ่มคนที่เมื่อจบการศึกษาแล้ว
จะเข้าสู่ระบบการท างาน อันมีความเสี่ยงที่จะไม่ตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีในลักษณะที่เป็น
การละเมิด (Abuse) ประโยชน์สาธารณะ จึงน ามาสู่การจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ส าหรับกลุ่มผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ในครั้งนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรณี 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากรธรณี 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม หวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การต้านทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริตจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
 

3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 
 

 

ล าดับ เนื้อหาสาระ ระยะเวลา 

1 ธรณีวิทยาน่ารู้ 
- ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนิดทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/
ซากดึกด าบรรพ์) 
- แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี 
- แหล่งทรัพยากรธรณี และศักยภาพแหล่งหิน/แร่ 
- แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต,เหมืองแร่ในปัจจุบัน
และการพัฒนาในอนาคต  
- ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน  

6 

2 คุณค่าของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพัฒนาประเทศและการฟื้นฟู
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- ทรัพยากรธรณี  การส ารวจ และการใช้ประโยชน์ 
- ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ  
- ความส าคัญของทรัพยากรธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง 
- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- กรณีศึกษาการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) 

9 

3 
 

ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี 
- รูปแบบการทุจริต และกรณีศึกษาการทุจริต (การท าเหมืองนอกเขตพ้ืนที่
อนุญาต/การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA) 

15 

4 
 

ปกป้องทรัพยากรทางธรณี 
- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
- การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี  
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตทรัพยากรธรณี  
- กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

15 

รวม 45 
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STRONG Model : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 6 ค า     
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยมี
ความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต  และเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 
2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   



84 
 

  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ    
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการณ์ทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (6) เอื้ออาทร (Generosity : G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวัง
ผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
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 จากนิยามข้างต้น STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสามารถ
และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไปประยุกต์ใช้
ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความ
อายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) 
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึง
ยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
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แผนภาพที่ 2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

ระดับอุดมศึกษา/Non Geoscience student 
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4. หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

เน้ือหาสาระ 
วิธีจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้

วิธีการ
ประเมินผล การพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 
การต่อต้านการทุจริต   

1 ธรณีวิทยา
น่ารู ้

6 
(3-3-0) 

- ผู้เรียนมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธรณีวิทยา ทรัพยากร
ธรณี  
- ผู้เรียนมีทักษะใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ผู้เรียนวิเคราะห์
สภาพทรัพยากรธรณี
ในพื้นที่ใกล้ตัวได ้

- ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนดิ
ทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/
ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึก
ด าบรรพ์) 
- แผนที่ธรณีวิทยาและ
ศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณ ี
- แหล่งทรัพยากรธรณี และ
ศักยภาพแหล่งหิน/แร ่
- แผนที่สารสนเทศทรัพยากร
ธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดตี,
เหมืองแร่ในปัจจุบันและการ
พัฒนาในอนาคต  
- ธรณีพบิัติภยักับ
ชีวิตประจ าวัน 

สร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรณี  

ต่ืนรู้ (Realize : R)  

ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้า
ของปัญหาและภัยร้ายแรง
ของการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในชุมชนและประเทศ 
ความตื่นรูจ้ะบังเกิดเมื่อได้
พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยง
ต่อการทุจรติ ย่อมจะมี
ปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่
ยินยอมต่อการทุจริตในที่สดุ 
ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ 

ความรู้ (Knowledge : 
N) เกี่ยวกับสถานการณ์
ทุจริตที่เกิดขึ้น ความ
ร้ายแรงและผลกระทบต่อ
ระดับบุคคลและส่วนรวม 

 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุม่ 
-ปัญหาการทุจริต
เป็นฐาน (Problem 
based Learning) 
- การค้นคว้าอิสระ 
(IS) 

 

- เอกสารความรู ้
- ตัวอย่าง
ทรัพยากรธรณ ี
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 
 
  

- เว็บไซต์ 
พิพิธภัณฑ์ทาง
ธรณีวิทยา  
- เว็บไซต ์
ช้ันหินโผล่
(Outcrop) 
หิน/แร่ และ
จุดส าคญัทาง
ธรณีวิทยา 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง  
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2 คุณค่าของ
ทรัพยากร
ธรณี กับ
โอกาสใน
การพัฒนา
ประเทศ 
และการ
ฟื้นฟู
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ธรณ ี

9 
(6-3-0) 

- ผู้เรียนอธิบายคณุค่า
และความมีจ ากัดของ
ทรัพยากรธรณ ี
- ผู้เรียนเกดิความ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรณ ี 

- ทรัพยากรธรณี  การส ารวจ 
และการใช้ประโยชน์ 
- ทรัพยากรธรณีกบัการพัฒนา
ประเทศ  
- ความส าคัญของทรัพยากร
ธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง 
- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และ
การฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรณ ี
- กรณีศึกษาการเพิ่มมลูค่า
ทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/
หินแกรนิต/อญัมณี) 

สร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรณี  

ต่ืนรู้ (Realize : R)  

ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้า
ของปัญหาและภัยร้ายแรง
ของการทุจริตประพฤติมิ
ชอบภายในชุมชนและ
ประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็น
สถานการณ์ที่เสีย่งต่อการ
ทุจริต ย่อมจะมีปฏิกริิยา 
เฝ้าระวังและไม่ยินยอม   
ต่อการทุจรติในท่ีสุด 
การแยกแยะเกี่ยวกับ
ประโยชนส์่วนตนและ
ประโยชน์ เชื่อมโยงกับ 
พอเพียง (Sufficient : S)  
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นอัตโนมัติจะ
น าไปสู่จติส านึกท่ีพอเพียง 
ไม่กอบโกยผลประโยชน์  
โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ไม่เบยีดบังรัฐ   ไมร่ับ
อามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัด
ขอบเขตของการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต สามารถหา

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุม่
ปัญหาการใช้
ทรัพยากร 
- การค้นคว้าอิสระ 
(IS) 
- กรณีศึกษา 

 

- เอกสารความรู ้
- ตัวอย่าง
ทรัพยากรธรณ ี
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

- เว็บไซต์ กรม
ทรัพยากร
ธรณี และกรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร ่
- เหมืองแร่ 
ทอง ยิปซัม 
ปูนซีเมนต ์
- เหมืองหิน 
อุตสาหกรรม
หินก่อสร้าง 
หินปูน หิน
อัคนี 
- ศักยภาพ
แหล่งแร่ของ
ไทย 

- ประเมินผล 
-การน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
- การสังเกต
พฤติกรรม 
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ทรัพย์สินเงินทองไดต้าม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดย    
ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 
 

ความรู้ (Knowledge: N)
เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริตที่
เกิดขึ้น ความร้ายแรงและ
ผลกระทบต่อระดับบุคคล
และส่วนรวม 
 

3 ความเสีย่ง
ในการ
ทุจริต
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ธรณ ี

15 
(9-3-3) 

- ผู้เรียนมคีวามรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายทรัพยากร
ธรณ ี
- ผู้เรียนวิเคราะห์ถึง
รูปแบบ วิธีการและ       
รู้เท่าทันการทุจริตทาง
ทรัพยากรธรณ ี 

- กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรณ ี
- รูปแบบการทุจรติ และ
กรณีศึกษาการทุจรติ (การท า
เหมืองนอกเขตพื้นท่ีอนุญาต/
การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA/ 
การพัฒนาทรัพยากรธรณีนอก
เขตพื้นท่ีอนุญาต) 
  

โปร่งใส (Transparent  : T) 
บุคคลทุกระดับ องค์กร และ
ชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐาน
ของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบตัิ
ตามหลักปฏิบัติ ระเบยีบ   
ข้อปฏิบัติ กฎหมายด้าน
ความโปร่งใส ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ 
(knowledge) และการตื่นรู้ 
(realize) 

 

- การสอนแบบ
สัมมนา 
- กรณีศึกษา
สถานการณ์การ
ทุจริตทางทรัพยากร
ธรณ ี
- การค้นคว้าอิสระ 
(Independent 
Study) 

- เอกสารความรู ้
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

- เว็บไซต ์
กรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร ่
- เว็บไซต์ กรม
ทรัพยากรธรณ ี
- พิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา 
- เว็บไซต์ 
ภาควิชา
ธรณีวิทยาและ
ธรณีศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ต่างๆ 
- เว็บไซต์ 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง 
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4 ปกป้อง
ทรัพยากร
ธรณ ี

15 
(9-6-3) 

- ผู้เรียนเกดิเจตคติ
หวงแหน มีความรูส้ึก
ถึงการเป็นเจ้าของ 
และเกดิพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมปกป้อง
ทรัพยากรธรณ ี
- ผู้เรียนสามารถ
เสนอแนะวิธีการ
ปกป้องทรัพยากรธรณี
ได ้
-มีทักษะในการสังเกต
ปรากฏการการทุจริต 
และสามารถแจ้ง
เบาะแสการทุจรติต่อ
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ได ้

- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส 
การทุจริตทรัพยากรธรณ ี
- การมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ทรัพยากรธรณี  
- กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การปกป้องทรัพยากรธรณ ี

การแยกแยะเกี่ยวกับ
ประโยชนส์่วนตนและ
ประโยชน์ เชื่อมโยงกับ 
พอเพียง (Sufficient : S)  
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นอัตโนมัติจะ
น าไปสู่จติส านึกท่ีพอเพียง 
ไม่กอบโกยผลประโยชน์  
โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ไม่เบยีดบังรัฐ   ไมร่ับ
อามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัด
ขอบเขตของการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต สามารถหา
ทรัพย์สินเงินทองไดต้าม
ความสามารถ ทั้งนี้       
โดยไม่เดือดร้อนตนเองและ
ผู้อื่น 

เอื้ออาทร (Generosity : G) 

การพัฒนาสังคมไทยให้มี
น้ าใจ โอบอ้อมอารี 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มี
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐานะ
เพื่อนมนุษย์ โดยกลไกหลัก 

- ปัญหาการทุจรติ
เป็นฐาน (Problem 
based Learning) 
- การสอนแบบ
ร่วมมือ 
- การค้นคว้าอิสระ 
(Independent 
Study) 
- อภิปรายกลุม่ 

- เอกสารความรู ้
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

- เว็บไซต์   
กรมทรัพยากร
ธรณ ี
- ส านักงาน 
ป.ป.ช.  

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง 
- ประเมินการ
อภิปรายกลุ่ม 
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ส่งเสริมการท ากิจกรรมจิต
อาสา ช่วยเหลือบุคคล 
ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ 
หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 

มุ่งไปข้างหน้า  
(Onward : O) 

มุ่งเน้นกระบวนการมีสว่นรว่ม
ในการเฝ้าระวังพื้นที่ 

ที่มีความเสี่ยง ในการทุจริต 
เช่น การบุกรุกพ้ืนท่ี
สาธารณะ หรือเฝ้าระวัง
โครงการให้ด าเนินการด้วย
ความโปร่งใส 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
    5.1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
         - การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
         - การจัดการโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต Learning Outcome  
    5.2 การวัดและการประเมินผล การเรียนรู้ 
         5.2.1 การทดสอบ 
         5.2.2 การประเมินผลตามสภาพจริง 
                - การประเมินตนเอง 
                - การสังเกตพฤติกรรม 
                - การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

     - ฯลฯ 
          
6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 
  (1) จัดท าเป็น 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
  (2) จัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถน าเนื้อหาใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ไปปรับใช้/ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง 
  (3) จัดท าเป็นวิชาเลือก 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 

ส าหรับ กลุ่มทหาร ต ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความเป็นมาของหลักสูตร 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษท่ีผ่านมานั้น ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล ทั้งยังเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนได้ปรับเปลี่ยน
เป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยการสร้างความตื่นตัว
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับความคิด สร้างความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วน 
ของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า    
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก ในการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจ การทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแส การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ    
โดยได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางที่ มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3       
(พ.ศ. 2560- 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
กระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” และบูรณาการต่อต้านการทุจริตของประเทศ
โดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการเพ่ือให้เจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวปรากฏขึ้นมาใน
สังคมไทย ผ่านกลไกทางการศึกษาซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนคิดของคน ผ่านการเรียนรู้จากชุดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน หรือเรียกว่าหลักสูตร “ต้านทุจริต
ศึกษา” ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ โลกยุคดิจิทัล หรือการใช้
ทรัพยากรธรณี และทรัพยากรน้ าในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ผลประโยชน์ต่อสาธารณะเพียงเพ่ือเพ่ิม
ประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเด็น “ทรัพยากรธรณี” เป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญที่ส านักงาน ป.ป.ช.        
ให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ มีส่วนส าคัญต่อการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศผ่านการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในธรณี ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน แร่ ผ่านการ
น ามาใช้ประโยชน์ เช่น การดัดแปลงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการงานของมนุษย์ ใช้เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือแม้กระท้ังการใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรณี
นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยในการสร้างโอกาสให้แก่สังคมมนุษย์ได้อยู่ดี กินดี มีฐานะมั่นคง ท าให้เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลือง



94 
 

ถูกใช้แล้วหมดไป บริเวณที่มีการด าเนินการใช้ประโยชน์ทางธรณีก็มักจะเสื่อมคุณค่า ดังนั้น การควบคุม การเข้าใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรธรณีจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่จะต้องเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์ว่าต้องตอบสนองประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการใช้ทรัพยากรธรณีนั้น ประโยชน์ที่สาธารณะ
ควรได้รับนั้นน้อยกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ อีกทั้งการที่เข้าใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรณียังถูกเข้าถึงด้วย
วิธีการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การบิดเบือนประโยชน์ของสาธารณะที่ได้รับให้ดูสูงกว่าประโยชน์ที่เอกชน
ได้รับ แต่ความเป็นจริงเมื่อมีการส ารวจใช้ทรัพยากรธรณีแล้ว เอกชนกลับได้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรณีมากกว่า  
ที่ถูกค านวณไว้ ซึ่งประเด็นตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงประเด็นย่อยของความเสี่ยงต่อการทุจริตในการเข้าใช้
ทรัพยากรธรณีที่ควรจะมีการสร้างการตระหนักรู้ เพ่ือให้เกิดความหวงแหน น ามาสู่การร่วมกันอนุรักษ์รักษา
ทรัพยากรธรณีเพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์มากที่สุด 

ดังนั้น การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคัญ จึงได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน   
การทุจริต หรือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและ  
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การใช้ทรัพยากรธรณีในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse)  
ต่อผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีความตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์ทรัพยากรธรณีตามบทบาท
หน้าที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ทหารต ารวจ เจ้าหน้าที่
ปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวข้องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในประเด็น “การพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี” นอกจากนี้ทหารต ารวจจะต้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรณีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นที่ทหารต ารวจจะต้องตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรณี แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเด็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี จึงน ามาสู่
การจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ส าหรับทหาร  ต ารวจ เจ้าหน้าที่
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรณี 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมาสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากรธรณี 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความไม่ทนต่อการทุจริตจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การต้านทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม หวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 

 

3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 
 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 
 

ธรณีวิทยาน่ารู้ 
- ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนิดทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกด าบรรพ์) 
- แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี 
- แหล่งทรัพยากรธรณี และศักยภาพแหล่งหิน/แร่ 
- แผนทีส่ารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต,เหมืองแร่ในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต  
- ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน 

1 

2 
 

คุณค่าของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพัฒนาประเทศและการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- ทรัพยากรธรณ ี การส ารวจ และการใช้ประโยชน์ 
- ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ  
- ความส าคัญของทรัพยากรธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง 
- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- กรณีศึกษาการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) 

2 

3 ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี 
- รูปแบบการทุจริต และกรณีศึกษาการทุจริต (การท าเหมืองนอกเขตพ้ืนที่อนุญาต/การประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA) 

4 

4 ปกป้องทรัพยากรทางธรณี 
- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
- การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี  
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตทรัพยากรธรณี  
- กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

2 

รวม 9 
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STRONG Model : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวก จ านวน 6 ค า     
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต        
โดยมีความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้ วยการประยุกต์และ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรม      
ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 
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จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient: S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ    
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการณ์ทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 (6) เอื้ออาทร (Generosity : G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวัง
ผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสามา รถ
และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่
ทนและความอายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
โค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา
การทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
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แผนภาพที่ 2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

กลุ่มทหาร ต ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

เน้ือหาสาระ 
วิธีจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้

วิธีการ
ประเมินผล การพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 
การต่อต้านการทุจริต 

1 ธรณีวิทยาน่ารู ้ 1 - ผู้เรียนมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธรณีวิทยา ทรัพยากร
ธรณี  
- ผู้เรียนมีทักษะในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพ
ทรัพยากรธรณีในพื้นที่
ใกล้ตัวได ้

- ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนดิ
ทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/
ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึก
ด าบรรพ์) 
- แผนที่ธรณีวิทยาและ
ศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณ ี
- แหล่งทรัพยากรธรณี และ
ศักยภาพแหล่งหิน/แร ่
- แผนที่สารสนเทศทรัพยากร
ธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดตี,
เหมืองแร่ในปัจจุบันและการ
พัฒนาในอนาคต  
- ธรณีพิบัติภยักับ
ชีวิตประจ าวนั 

สร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรณี  
ต่ืนรู้ (Realize: R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้า
ของปัญหาและภัยร้ายแรง
ของการทุจริตประพฤติมิ
ชอบภายในชุมชนและ
ประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็น
สถานการณ์ที่เสีย่งต่อการ
ทุจริต ย่อมจะมีปฏิกริิยา
เฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อ
การทุจริตในที่สดุ ซึ่งต้อง
ให้ความรู้ความเข้าใจ 

ความรู้ (Knowledge 
: N)เกี่ยวกับสถานการณ์
ทุจริตที่เกิดขึ้น ความ
ร้ายแรงและผลกระทบต่อ
ระดับบุคคลและส่วนรวม 

- บรรยาย 
- การสอนเป็น
ทีม (Team 
base Learning) 
- การสอนแบบ
สัมมนา 

 

- เอกสารความรู ้
- ตัวอย่าง
ทรัพยากรธรณ ี
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟ
กราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

- เว็บไซต์พิพิธภณัฑ์
ทางธรณีวิทยา  
- เว็บไซต ์
ช้ันหินโผล่
(Outcrop) หิน/แร่ 
และจุดส าคญัทาง
ธรณีวิทยา 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง  

4. หน่วยการเรียนรู้ 
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2 คุณค่าของ
ทรัพยากรธรณี 
กับโอกาสใน
การพัฒนา
ประเทศ และ
การฟื้นฟู
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณ ี

2 - ผู้เรียนอธิบายคณุค่า
และความมีจ ากัดของ
ทรัพยากรธรณ ี
- ผู้เรียนเกดิความ
ตระหนักถึงความส าคญั
ของทรัพยากรธรณ ี 

- ทรัพยากรธรณี  การส ารวจ 
และการใช้ประโยชน์ 
- ทรัพยากรธรณีกบัการพัฒนา
ประเทศ  
- ความส าคัญของทรัพยากร
ธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง 
- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และ
การฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรณ ี
- กรณีศึกษาการเพิ่มมลูค่า
ทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/
หินแกรนิต/อญัมณี) 

สร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรณี  
ต่ืนรู้ (Realize: R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้า
ของปัญหาและภัยร้ายแรง
ของการทุจริตประพฤติมิ
ชอบภายในชุมชนและ
ประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็น
สถานการณ์ที่เสีย่งต่อการ
ทุจริต ย่อมจะมีปฏิกริิยา
เฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อ
การทุจริตในที่สดุ 
การแยกแยะเกี่ยวกับ
ประโยชนส์่วนตนและ
ประโยชน์ เชื่อมโยงกับ 
พอเพียง (Sufficient: S)  
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นอัตโนมัติ
จะน าไปสู่จิตส านึกท่ี
พอเพียง ไม่กอบโกย
ผลประโยชน์โดยมิชอบ   
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น         
ไม่เบียดบังรัฐ  ไม่รับอามสิ

- อภิปรายกลุม่  
- การสอนแบบ
ระดมสมอง 
- กรณีศึกษา 

- เอกสารความรู ้
- ตัวอย่าง
ทรัพยากรธรณ ี
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟ
กราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

- เว็บไซต์ กรม
ทรัพยากรธรณี และ
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร ่
- เหมืองแร่ ทอง 
ยิปซัม ปูนซีเมนต ์
- เหมืองหิน 
อุตสาหกรรมหิน
ก่อสร้าง หินปูน หิน
อัคนี 
- ศักยภาพแหล่งแร่
ของไทย 

- ประเมินผล 
-การน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
- การสังเกต
พฤติกรรม 
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สินบนโดยมิต้องจ ากัด
ขอบเขตของการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต สามารถหา
ทรัพย์สินเงินทองไดต้าม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดย  
ไม่เดือดร้อนตนเองและ
ผู้อื่น 

ความรู้ (Knowledge: 
N)เกี่ยวกับสถานการณ์
ทุจริตที่เกิดขึ้น ความ
ร้ายแรงและผลกระทบต่อ
ระดับบุคคลและส่วนรวม 

3 ความเสีย่งใน
การทุจริต
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณ ี

4 - ผู้เรียนมคีวามรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ทรัพยากรธรณ ี
- ผู้เรียนวิเคราะห์ถึง
รูปแบบ วิธีการและรู้เท่า
ทันการทุจริตทาง
ทรัพยากรธรณ ี

- กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรณ ี
- รูปแบบการทุจรติ และ
กรณีศึกษาการทุจรติ (การท า
เหมืองนอกเขตพื้นท่ีอนุญาต/
การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA/ 
การพัฒนาทรัพยากรธรณีนอก
เขตพื้นท่ีอนุญาต) 
  

โปร่งใส (Transparent: 
T)บุคคลทุกระดับ องค์กร 
และชุมชนต้องปฏิบัติงาน
บนฐานของความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึง
ต้องมีและปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบตัิ 
กฎหมายด้านความโปร่งใส 
ซึ่งต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจ (knowledge) และ
การตื่นรู้ (realize) 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุม่
กรณีศึกษา 
- การสอนแบบ
สัมมนา 
- กรณีศึกษา 

 

- เอกสารความรู ้
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟ
กราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

- เว็บไซต ์
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมือง
แร่ 
- เว็บไซต์ กรม
ทรัพยากรธรณ ี
- พิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา 
- เว็บไซต์ ภาควิชา
ธรณีวิทยาและธรณี
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ  
- เว็บไซต์ ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง 
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4 
 

 
 

ปกป้อง
ทรัพยากรทาง
ธรณ ี

2 - ผู้เรียนเกดิเจตคติหวง
แหน มีความรูส้ึกถึงการ
เป็นเจ้าของ และเกดิ
พฤติกรรมการมสี่วนร่วม
ปกป้องทรัพยากรธรณ ี
- ผู้เรียนสามารถ
เสนอแนะวิธีการปกป้อง
ทรัพยากรธรณีได ้ 

- การสร้างจิตส านึก
สาธารณะ เพื่อ
แยกแยะประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
- การเฝ้าระวัง       
แจ้งเบาะแส การทุจริต
ทรัพยากรธรณ ี
- การมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องทรัพยากรธรณี  
- กรณีศึกษาการมีส่วน
ร่วมในการปกป้อง
ทรัพยากรธรณ ี

การแยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ เช่ือมโยง
กับ พอเพียง (Sufficient: S)  
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นอัตโนมัติ
จะน าไปสู่จิตส านึกท่ีพอเพียง ไม่
กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดบังรัฐ   
ไม่รับอามิสสินบนโดยมติ้องจ ากัด
ขอบเขตของการประกอบอาชีพท่ี
สุจรติ สามารถหาทรัพยส์ินเงิน
ทองได้ตามความสามารถ ทั้งนี้ 
โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 
เอ้ืออาทร (Generosity : G) 
การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ 
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดย
ไม่มผีลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐานะเพื่อน
มนุษย ์โดยกลไกหลัก ส่งเสรมิการ
ท ากิจกรรมจติอาสา ช่วยเหลือ
บุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ 
หรือการร่วมมือในการร่วมพัฒนา
ชุมชนมุ่งไปข้างหน้า (Onward: 
O)มุ่งเน้นกระบวนการมสี่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง 
ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพื้นท่ี
สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการ
ให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 

- การสอนแบบ
สัมมนา 
- กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุม่ 

- เอกสารความรู ้
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟ
กราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

- เว็บไซต์ กรม
ทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงาน ป.ป.ช.  

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง 
- ประเมินการ
อภิปรายกลุ่ม 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
5.1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

         - การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
         - การบรรยายและการอภิปรายกลุ่ม/เดี่ยว 

5.2 การวัดและการประเมินผล การเรียนรู้ 
           5.2.1 การทดสอบ 
           5.2.2 การประเมินผลตามสภาพจริง 
                - การประเมินตนเอง 
                - การสังเกตพฤติกรรม 
                - การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

     - ฯลฯ 
          
6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) ทหาร - หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ 
 (2) ต ารวจ - หลักสูตรฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นและหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืน ๆ  
 (3) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หลักสูตรฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นและหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืน ๆ 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 

ส าหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
 
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษท่ีผ่านมานั้น ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนได้ปรับเปลี่ยน
เป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยการสร้างความตื่นตัว
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับความคิด สร้างความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วน 
ของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า   
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก ในการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจ การทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแส การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ    
โดยได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร ะยะที่ 3       
(พ.ศ. 2560- 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
กระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” และบูรณาการต่อต้านการทุจริตของประเทศ
โดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการเพ่ือให้เจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวปรากฏขึ้นมาใน
สังคมไทย ผ่านกลไกทางการศึกษาซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนคิดของคน ผ่านการเรียนรู้จากชุดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน หรือเรียกว่าหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” 
ที่มเีนื้อหาสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ โลกยุคดิจิทัล หรือการใช้ทรัพยากรธรณี 
และทรัพยากรน้ าในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ผลประโยชน์ต่อสาธารณะ เพียงเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้กับ
บุคคลหรือกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเด็น “ทรัพยากรธรณี” เป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญที่ส านักงาน ป.ป.ช.        

ให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ มีส่วนส าคัญต่อการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศผ่านการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ ในธรณี ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน แร่ ผ่านการ
น ามาใช้ประโยชน์ เช่น การดัดแปลงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการงานของมนุษย์ ใช้เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือแม้กระท้ังการใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรณี
นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยในการสร้างโอกาสให้แก่สังคมมนุษย์ได้อยู่ดี กินดี มีฐานะมั่นคง ท าให้เศรษฐกิจและสังคม
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ของประเทศสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากร                
ที่สิ้นเปลืองถูกใช้แล้วหมดไป บริเวณที่มีการด าเนินการใช้ประโยชน์ทางธรณีก็มักจะเสื่อมคุณค่า ดังนั้น การควบคุม   
การเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรณีจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่จะต้องเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์ว่าต้องตอบสนอง
ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการใช้ทรัพยากรธรณีนั้น ประโยชน์
ที่สาธารณะควรได้รับนั้นน้อยกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ อีกทั้งการที่เข้าใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรณียังถูก
เข้าถึงด้วยวิธีการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การบิดเบือนประโยชน์ของสาธารณะที่ได้รับให้ดูสูงกว่าประโยชน์
ที่เอกชนได้รับ แต่ความเป็นจริงเมื่อมีการส ารวจใช้ทรัพยากรธรณีแล้ว เอกชนกลับได้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรณี
มากกว่าที่ถูกค านวณไว้ ซึ่งประเด็นตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงประเด็นย่อยของความเสี่ยงต่อการทุจริตใน
การเข้าใช้ทรัพยากรธรณีที่ควรจะมีการสร้างการตระหนักรู้ เพ่ือให้เกิดความหวงแหน น ามาสู่การร่วมกั นอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรณีเพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 

ดังนั้น การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคัญ จึงได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้ องกัน   
การทุจริต หรือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและ  
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การใช้ทรัพยากรธรณีในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse)        
ต่อผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีความตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์ทรัพยากรธรณีตามบทบาท
หน้าที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  

กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการต้านทุจริต ในประเด็น 
“ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี” สู่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ คือกลุ่มวิทยากรตัวคูณ เนื่องเป็นผู้ที่ส่งต่อความรู้
ในการต่อต้านการทุจริตสู่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในหน่วยงาน ให้ตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรณีและ
การไม่ละเมิด (Abuse) ประโยชน์สาธารณะ และเฝ้าระวังการใช้ทรัพยากรธรณีในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างถูกต้อง  
จึงน ามาสู่การจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ส าหรับกลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./
บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในครั้งนี ้
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรณีและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมาสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากรธรณี 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความไม่ทนต่อการทุจริตจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การต้านทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม หวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 
 

3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 
 

ธรณีวิทยาน่ารู้ 
- ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนิดทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกด า
บรรพ์) 
- แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี 
- แหล่งทรัพยากรธรณี และศักยภาพแหล่งหิน/แร่ 
- แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต,เหมืองแร่ในปัจจุบันและการ
พัฒนาในอนาคต  
- ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน 

1 

2 
 

คุณค่าของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพัฒนาประเทศและการฟื้นฟูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณี 
- ทรัพยากรธรณี  การส ารวจ และการใช้ประโยชน์ 
- ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ  
- ความส าคัญของทรัพยากรธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง 
- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- กรณีศึกษาการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) 

2 

3 ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี 
- รูปแบบการทุจริต และกรณีศึกษาการทุจริต (การท าเหมืองนอกเขตพ้ืนที่อนุญาต/การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA) 

4 

4 ปกป้องทรัพยากรทางธรณี 
- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
- การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี  
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตทรัพยากรธรณี  
- กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

5 

รวม 12 
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STRONG Model : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวก จ านวน 6 ค า     
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยมี
ความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ตั้งแต่ปี             
พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 
แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 
 จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
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  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ    
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต  สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ ปรากฏการทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื้ออาทร (Generosity : G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวัง
ผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
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  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสามารถ
และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม     
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่  
ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
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แผนภาพที่ 2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

ส าหรับกลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

เน้ือหาสาระ 
วิธีจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้

วิธีการ
ประเมินผล การพิทักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 
การต่อต้านการทุจริต 

1 ธรณีวิทยา
น่ารู ้

1 - ผู้เรียนมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธรณีวิทยา ทรัพยากร
ธรณี  
- ผู้เรียนมีทักษะในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพ
ทรัพยากรธรณีในพื้นที่
ใกล้ตัวได ้

- ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนดิ
ทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/
ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึก
ด าบรรพ์) 
- แผนที่ธรณีวิทยาและ
ศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณ ี
- แหล่งทรัพยากรธรณี และ
ศักยภาพแหล่งหิน/แร ่
- แผนที่สารสนเทศทรัพยากร
ธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดตี,
เหมืองแร่ในปัจจุบันและการ
พัฒนาในอนาคต  
- ธรณีพิบัติภยักับ
ชีวิตประจ าวัน 

สร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรณี  
ต่ืนรู้ (Realize : R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้า
ของปัญหาและภัยร้ายแรง
ของการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในชุมชนและประเทศ 
ความตื่นรูจ้ะบังเกิดเมื่อได้
พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยง
ต่อการทุจรติ ย่อมจะมี
ปฏิกิริยาเฝ้าระวังและ       
ไม่ยินยอมต่อการทุจริตใน
ที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้    
ความเข้าใจ            

ความรู้ (Knowledge : N) 
เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริต   
ที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและ
ผลกระทบต่อระดับบุคคล
และส่วนรวม 

- บรรยาย 
- การสอน    
เป็นทีม    
(Team base 
Learning) 
- การสอน   
แบบสัมมนา 

 

 

- เอกสารความรู ้
- ตัวอย่างทรัพยากร
ธรณ ี
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

- เว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์ทาง
ธรณีวิทยา  
- เว็บไซต ์
ช้ันหินโผล่
(Outcrop) หิน/
แร่ และจดุส าคัญ
ทางธรณีวิทยา 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง  

4. หน่วยการเรียนรู้ 
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2 คุณค่าของ
ทรัพยากร
ธรณี กับ
โอกาสใน
การพัฒนา
ประเทศ 
และการ
ฟื้นฟู
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ธรณ ี

2 - ผู้เรียนอธิบายคณุค่า
และความมีจ ากัดของ
ทรัพยากรธรณ ี
- ผู้เรียนเกดิความ
ตระหนักถึงความส าคญั 
และมสี่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูของทรัพยากรธรณ ี 

- ทรัพยากรธรณี  การส ารวจ 
และการใช้ประโยชน์ 
- ทรัพยากรธรณีกบัการพัฒนา
ประเทศ  
- ความส าคัญของทรัพยากร
ธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง 
- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และ
การฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรณ ี
- กรณีศึกษาการเพิ่มมลูค่า
ทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/
หินแกรนิต/อญัมณี) 

สร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรณี  
ต่ืนรู้ (Realize : R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้า
ของปัญหาและภัยร้ายแรง
ของการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในชุมชนและประเทศ 
ความตื่นรูจ้ะบังเกิดเมื่อได้
พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยง
ต่อการทุจรติ ย่อมจะมี
ปฏิกิริยาเฝ้าระวังและ      
ไม่ยินยอมต่อการทุจริต     
ในที่สุด 
การแยกแยะเกี่ยวกับ
ประโยชนส์่วนตนและ
ประโยชน์ เชื่อมโยงกับ 
พอเพียง (Sufficient : S)  
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นอัตโนมัติจะ
น าไปสู่จติส านึกท่ีพอเพียง 
ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดย
มิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น    
ไม่เบียดบังรัฐ   ไมร่ับอามสิ
สินบนโดยมิต้องจ ากัด

- อภิปรายกลุม่  
- การสอนแบบ
ระดมสมอง 
- กรณีศึกษา 

- เอกสารความรู ้
- ตัวอย่างทรัพยากร
ธรณ ี
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

-  เว็บไซต์     
กรมทรัพยากร
ธรณี และ     
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ      
การเหมืองแร ่
- เหมืองแร่ ทอง 
ยิปซัม ปูนซีเมนต ์
- เหมืองหิน 
อุตสาหกรรมหิน
ก่อสร้าง หินปูน 
หินอัคน ี
- ศักยภาพแหล่ง
แร่ของไทย 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
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ขอบเขตของการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต สามารถหา
ทรัพย์สินเงินทองไดต้าม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดย    
ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 

ความรู้ (Knowledge : N)
เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริตที่
เกิดขึ้น ความร้ายแรงและ
ผลกระทบต่อระดับบุคคล
และส่วนรวม 

3 ความเสีย่ง
ในการ
ทุจริต
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ธรณ ี

4 - ผู้เรียนมคีวามรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ทรัพยากรธรณ ี
- ผู้เรียนวิเคราะห์ถึง
รูปแบบ วิธีการและรู้เท่า
ทันการทุจริตทาง
ทรัพยากรธรณ ี 

- กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรณ ี
- รูปแบบการทุจรติ และ
กรณีศึกษาการทุจรติ (การท า
เหมืองนอกเขตพื้นท่ีอนุญาต/
การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA/ 
การพัฒนาทรัพยากรธรณีนอก
เขตพื้นท่ีอนุญาต) 
  

โปร่งใส (Transparent : 
T)บุคคลทุกระดับ องค์กร 
และชุมชนต้องปฏิบัติงาน  
บนฐานของความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมี
และปฏิบตัิตามหลักปฏิบัติ 
ระเบียบ ข้อปฏบิัติ กฎหมาย
ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ 
(knowledge) และการตื่นรู้ 
(realize) 

 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุม่
กรณีศึกษา 
- การสอนแบบ
สัมมนา 
- กรณีศึกษา 

 

- เอกสารความรู ้
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

-  เว็บไซต ์
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร ่
- เว็บไซต์ กรม
ทรัพยากรธรณ ี
- พิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา 
-  เว็บไซต์ 
ภาควิชา
ธรณีวิทยาและ
ธรณีศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
-  เว็บไซต์ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง 
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4 ปกป้อง
ทรัพยากร
ทางธรณ ี

5 - ผู้เรียนเกดิเจตคติหวง
แหน มีความรูส้ึกถึงการ
เป็นเจ้าของ และเกดิ
พฤติกรรมการมสี่วนร่วม
ปกป้องทรัพยากรธรณ ี
- ผู้เรียนสามารถ
เสนอแนะวิธีการปกป้อง
ทรัพยากรธรณีได ้
-มีทักษะในการสังเกต
ปรากฏการการทุจริต 
และสามารถเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแสการทุจรติต่อ
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ได ้ 

- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส 
การทุจริตทรัพยากรธรณ ี
- การมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ทรัพยากรธรณี  
- กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การปกป้องทรัพยากรธรณ ี

การแยกแยะเกี่ยวกับ
ประโยชนส์่วนตนและ
ประโยชน์ เชื่อมโยงกับ 
พอเพียง (Sufficient : S)  
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นอัตโนมัติ  
จะน าไปสู่จิตส านึกท่ีพอเพียง 
ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดย
มิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น   
ไม่เบียดบังรัฐ   ไมร่ับอามสิ
สินบนโดยมิต้องจ ากัด
ขอบเขตของการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต สามารถหา
ทรัพย์สินเงินทองไดต้าม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดย    
ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 
เอื้ออาทร (Generosity : G) 
การพัฒนาสังคมไทยให้มี
น้ าใจ โอบอ้อมอารี 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มี
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐานะ
เพื่อนมนุษย์ โดยกลไก    
หลัก ส่งเสริมการท ากิจกรรม      
จิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล 
ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ 

- การสอนแบบ
สัมมนา 
- กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุม่ 

- เอกสารความรู ้
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

-  เว็บไซต์ กรม
ทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงาน 
ป.ป.ช.  

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง 
- ประเมินการ
อภิปรายกลุ่ม 
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หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
มุ่งไปข้างหน้า       
(Onward : O) 
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังพื้นที่ ที่มี
ความเสีย่ง ในการทุจริต เช่น 
การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ 
หรือเฝ้าระวังโครงการให้
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

    5.1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
         - การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
         - การบรรยายและการอภิปรายกลุ่ม/เดี่ยว 
         - กรณีศึกษา 
    5.2 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
         5.2.1 การทดสอบ 
         5.2.2 การประเมินผลตามสภาพจริง 
                - การประเมินตนเอง 
                - การสังเกตพฤติกรรม 
                - ประเมินทักษะการถ่ายถอดความรู้ 
                - ฯลฯ 
          
6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

(1) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. 
 (2) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 (3) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจ 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 

ส าหรับ กลุ่มโค้ช  
 
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษท่ีผ่านมานั้น ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนได้ปรับเปลี่ยน
เป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยการสร้างความตื่นตัว
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับความคิด สร้างความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วน 
ของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า    
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก ในการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจ การทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแส การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา  การบริหารจัดการภาครัฐ    
โดยได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3       
(พ.ศ. 2560- 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
กระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” และบูรณาการต่อต้านการทุจริตของประเทศ
โดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการเพ่ือให้เจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวปรากฏขึ้นมาใน
สังคมไทย ผ่านกลไกทางการศึกษาซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนคิดของคน ผ่านการเรียนรู้จากชุดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน หรือเรียกว่าหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” 
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ โลกยุคดิจิทัล หรือการใช้ทรัพยากรธรณี 
และทรัพยากรน้ าในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ผลประโยชน์ต่อสาธารณะ เพียงเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้กับ
บุคคลหรือกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเด็น “ทรัพยากรธรณี” เป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญที่ส านักงาน ป.ป.ช.        

ให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ มีส่วนส าคัญต่อการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศผ่านการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในธรณี ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิ น แร่ ผ่านการ
น ามาใช้ประโยชน์ เช่น การดัดแปลงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการงานของมนุษย์ ใช้เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือแม้กระท้ังการใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรณี
นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยในการสร้างโอกาสให้แก่สังคมมนุษย์ได้อยู่ดี กินดี มีฐานะมั่นคง ท าให้เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลือง
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ถูกใช้แล้วหมดไป บริเวณที่มีการด าเนินการใช้ประโยชน์ทางธรณีก็มักจะเสื่อมคุณค่า ดังนั้น การควบคุม  การเข้าใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรธรณีจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่จะต้องเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์ว่าต้องตอบสนองประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการใช้ทรัพยากรธรณีนั้น ประโยชน์ที่
สาธารณะควรได้รับนั้นน้อยกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ อีกท้ังการที่เข้าใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรณียังถูกเข้าถึง
ด้วยวิธีการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การบิดเบือนประโยชน์ของสาธารณะที่ได้รับให้ดูสูงกว่าประโยชน์ที่
เอกชนได้รับ แต่ความเป็นจริงเมื่อมีการส ารวจใช้ทรัพยากรธรณีแล้ว เอกชนกลับได้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรณี
มากกว่าที่ถูกค านวณไว้ ซึ่งประเด็นตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงประเด็นย่อยของความเสี่ยงต่อการทุจริตใน
การเข้าใช้ทรัพยากรธรณีที่ควรจะมีการสร้างการตระหนักรู้ เพ่ือให้เกิดความหวงแหน น ามาสู่กา รร่วมกันอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรณีเพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 

ดังนั้น การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคัญ จึงได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้ านการป้องกัน   
การทุจริต หรือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและ  
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การใช้ทรัพยากรธรณีในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse)        
ต่อผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีความตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์ทรัพยากรธรณีตามบทบาท
หน้าที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  

กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการต้านทุจริต ในประเด็น 
“ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี” สู่ภาคประชาชน คือโค้ช STRONG เนื่องจากโค้ช STRONG เป็นผู้ที่ส่งต่อความรู้ใน
การต่อต้านการทุจริตสู่ภาคประชาชนในพ้ืนที่ ให้ตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีและการไม่ละเมิด 
(Abuse) ประโยชน์สาธารณะ และเฝ้าระวังการใช้ทรัพยากรธรณีในพ้ืนที่อย่างถูกต้อง จึงน ามาสู่การจัดท าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี ส าหรับกลุ่มโค้ช STRONG ในครั้งนี ้
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้คุณค่าและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรณีและสามารถถ่ายทอด
ได้อย่างถูกต้อง 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากรธรณี 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม หวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การต้านทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความไม่ทนต่อการทุจริตจากการใช้ทรัพยากรธรณี 
 

3. โครงสร้างเนื้อหาสาระ 
 

ล าดับ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 
 

ธรณีวิทยาน่ารู้ 
- ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนิดทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกด าบรรพ์) 
- แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี 
- แหล่งทรัพยากรธรณี และศักยภาพแหล่งหิน/แร่ 
- แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต,เหมืองแร่ในปัจจุบันและการพัฒนาใน
อนาคต  
- ธรณีพิบัติภัยกับชีวิตประจ าวัน 

1 

2 
 

คุณค่าของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพัฒนาประเทศและการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรณ ี
- ทรัพยากรธรณี  การส ารวจ และการใช้ประโยชน์ 
- ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ  
- ความส าคัญของทรัพยากรธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง 
- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- กรณีศึกษาการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี) 

2 

3 ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
- กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรณี 
- รูปแบบการทุจริต และกรณีศึกษาการทุจริต (การท าเหมืองนอกเขตพ้ืนที่อนุญาต/การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA) 

3 

4 ปกป้องทรัพยากรทางธรณี 
- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
- การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี  
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตทรัพยากรธรณี  
- กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

6 

รวม 12 
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STRONG Model : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวก จ านวน 6 ค า     
มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต       
โดยมีความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่ใจปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทน
ต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ    
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ
ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ    



122 
 

ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี ้โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการณ์ทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
  กลไกหลัก คือ การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 

 (6) เอื้ออาทร (Generosity : G) 
  ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
  การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือหวัง
ผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม
พัฒนาชุมชน 
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 จากนิยามข้างต้น STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐานจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G) ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกัน
การทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด าเนินการ
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย มีความสามารถ
และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG การน าไปประยุกต์ใช้
ในการการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความ
อายต่อการทุจริต  หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) 
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึง
ยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
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แผนภาพที่ 2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  

กลุ่มโค้ช 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

เน้ือหาสาระ 
วิธีจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้

วิธีการ
ประเมินผล การพิทักษ ์

ทรัพยากรทางธรณี 
การต่อต้านการทุจริต 

1 ธรณีวิทยา
น่ารู ้

1 - ผู้เรียนมคีวามรู้
ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับธรณีวิทยา 
ทรัพยากรธรณี  
- ผู้เรียนมีทักษะ    
ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
- ผู้เรียนวิเคราะห์
สภาพทรัพยากร
ธรณีในพื้นที ่      
ใกล้ตัวได ้

- ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนดิ
ทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุ
หายาก/พลังงาน/ซากดึกด า
บรรพ์) 
- แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพ
แหล่งทรัพยากรธรณ ี
- แหล่งทรัพยากรธรณี และ
ศักยภาพแหล่งหิน/แร ่
- แผนที่สารสนเทศทรัพยากร
ธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดตี,
เหมืองแร่ในปัจจุบันและการ
พัฒนาในอนาคต  
- ธรณีพิบัติภยักับชีวิตประจ าวัน 

สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรณี  
ต่ืนรู้ (Realize : R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหา
และภยัร้ายแรงของการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในชุมชนและ
ประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อ
ได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
การทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิรยิาเฝ้า
ระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริต
ในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจ ความรู้ (Knowledge: 
N)เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจรติที่
เกิดขึ้น ความร้ายแรงและ
ผลกระทบต่อระดับบุคคลและ
ส่วนรวม 

- บรรยาย 
- การสอน     
เป็นทีม (Team 
base Learning) 
- การสอนแบบ
สัมมนา 

 

- เอกสารความรู ้
- ตัวอย่าง
ทรัพยากรธรณ ี
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

- เว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์       
ทางธรณีวิทยา  
- เว็บไซต์ชั้นหิน
โผล่(Outcrop) 
หิน/แร่ และ
จุดส าคญั       
ทางธรณีวิทยา 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง  

2 คุณค่า
ของ
ทรัพยากร
ธรณี กับ
โอกาสใน
การ
พัฒนา

2 - ผู้เรียนอธิบาย
คุณค่าและความมี
จ ากัดของทรัพยากร
ธรณ ี
- ผู้เรียนเกดิความ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ

- ทรัพยากรธรณี  การส ารวจ 
และการใช้ประโยชน์ 
- ทรัพยากรธรณีกบัการพัฒนา
ประเทศ  
- ความส าคัญของทรัพยากรธรณี 
ต่อประเทศด้านต่าง ๆ ด้าน

สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรณี  
ต่ืนรู้ (Realize: R)  
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหา
และภยัร้ายแรงของการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในชุมชนและ

- อภิปรายกลุม่  
- การสอนแบบ
ระดมสมอง 
- กรณีศึกษา 

- เอกสารความรู ้
- ตัวอย่าง
ทรัพยากรธรณ ี
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

-  เว็บไซต์กรม
ทรัพยากรธรณี 
และกรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร ่

- การสังเกต
พฤติกรรม 

4. หน่วยการเรียนรู้ 
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ประเทศ 
และการ
ฟื้นฟู
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ธรณ ี

ทรัพยากรธรณ ี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง 
- การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และ   
การฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณ ี
- กรณีศึกษาการเพิ่มมลูค่า
ทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/
หินแกรนิต/อญัมณี) 

ประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อ
ได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
การทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิรยิาเฝ้า
ระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริต
ในที่สุด 
การแยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ เช่ือมโยง
กับพอเพียง (Sufficient: S)  
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอตัโนมตัิจะน าไปสู่
จิตส านึกท่ีพอเพียง ไม่กอบโกย
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่
เบียดเบยีนผู้อื่น ไม่เบียดบังรัฐ   
ไม่รับอามิสสินบนโดยมติ้อง
จ ากัดขอบเขตของการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต สามารถหา
ทรัพย์สินเงินทองไดต้าม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดย         
ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 
ความรู้ (Knowledge : N) 
เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริตที่
เกิดขึ้น ความร้ายแรงและ
ผลกระทบต่อระดับบุคคลและ
ส่วนรวม 
 
 

- เหมืองแร่ ทอง 
ยิปซัม ปูนซีเมนต ์
- เหมืองหิน 
อุตสาหกรรมหิน
ก่อสร้าง หินปูน 
หินอัคน ี
- ศักยภาพแหล่ง
แร่ของไทย 
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3 ความ
เสี่ยงใน
การทุจริต
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ธรณ ี

3 - ผู้เรียนมคีวามรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายทรัพยากร
ธรณ ี
- ผู้เรียนวิเคราะห์ถึง
รูปแบบ วิธีการและ
รู้เท่าทันการทุจริต
ทางทรัพยากรธรณ ี 

- กฎหมายต่าง ๆ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและการบังคับใช้
กฎหมายกับทรัพยากรธรณ ี
- รูปแบบการทุจรติ และ
กรณีศึกษาการทุจรติ (การท า
เหมืองนอกเขตพื้นท่ีอนุญาต/
การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA/ 
การพัฒนาทรัพยากรธรณีนอก
เขตพื้นท่ีอนุญาต) 
  

โปร่งใส (Transparent : T)
บุคคลทุกระดับ องค์กร และ
ชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐานของ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบตัิตาม
หลักปฏิบตัิ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
กฎหมายด้านความโปร่งใส ซึ่ง
ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ 
(knowledge) และการตื่นรู้ 
(realize) 

 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุม่
กรณีศึกษา 
- การสอนแบบ
สัมมนา 
- กรณีศึกษา 

 

- เอกสารความรู ้
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

-  เว็บไซต ์
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร ่
- เว็บไซต์         
กรมทรัพยากรธรณ ี
- พิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา 
-  เว็บไซต์ภาควิชา
ธรณีวิทยาและ
ธรณีศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัต่างๆ 
-  เว็บไซต์ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง 

4 ปกป้อง
ทรัพยากร
ทางธรณ ี

6 - ผู้เรียนเกดิเจตคติ
หวงแหนมีความรูส้ึก
ถึงการเป็นเจ้าของ 
และเกดิพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม
ปกป้องทรัพยากร
ธรณ ี
- ผู้เรียนสามารถ
เสนอแนะวิธีการ
ปกป้องทรัพยากร
ธรณไีด ้
-ผู้เรียนมีทักษะใน
การสังเกตปรากฏ
การการทุจริต 

- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
- การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การ
ทุจริตทรัพยากรธรณ ี
- การมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ทรัพยากรธรณี  
- กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การปกป้องทรัพยากรธรณ ี

การแยกแยะเกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ เช่ือมโยง
กับ พอเพียง (Sufficient : S)  
ปรับวิธีคิดที่แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอตัโนมตัิจะน าไปสู่
จิตส านึกท่ีพอเพียง ไม่กอบโกย
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่
เบียดเบยีนผู้อื่น ไม่เบียดบังรัฐ   
ไม่รับอามิสสินบนโดยมติ้อง
จ ากัดขอบเขตของการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต สามารถหา
ทรัพย์สินเงินทองไดต้าม

- การสอนแบบ
สัมมนา 
- กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุม่ 

- เอกสารความรู ้
- สื่อออนไลน ์
- แอปพลิเคชั่น 
- อินโฟกราฟฟิก 
- โมช่ันกราฟฟิก 

-  เว็บไซต์ กรม
ทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงาน ป.ป.ช.  

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
- การประเมิน
ตนเอง 
- ประเมินการ
อภิปรายกลุ่ม 
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และสามารถแจ้ง
เบาะแสการทุจรติ
ต่อหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีได ้

ความสามารถ ทั้งนี้               
โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 
เอ้ืออาทร (Generosity : G) 
การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ 
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
โดยไม่มผีลประโยชน์ตอบแทน
หรือหวังผลตอบแทน ในฐานะ
เพื่อนมนุษย ์โดยกลไกหลัก 
ส่งเสริมการท ากิจกรรมจิตอาสา 
ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมใน
ยามวิกฤติ หรือการร่วมมือใน
การร่วมพัฒนาชุมชน 
มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การเฝา้ระวังพื้นที ่ที่มีความเสี่ยง 
ในการทุจริต เช่น การบุกรุก
พื้นที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวัง
โครงการให้ด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

    5.1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
         - การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
         - การบรรยายและการอภิปรายกลุ่ม/เดี่ยว 
         - กรณีศึกษา 
    5.2 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
         5.2.1 การทดสอบ 
         5.2.2 การประเมินผลตามสภาพจริง 
                - การประเมินตนเอง 
                - การสังเกตพฤติกรรม 
                - ฯลฯ 
          
6. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

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

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
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ตารางสรุปภาพรวม เร่ือง การพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตนิ า้และน า้บาดาล ตามกลุ่มเป้าหมาย

เน้ือหาตามกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยการเรียนรู้ ม. ต้น ม. ปลาย อุดมศึกษา ทหาร/ต ารวจ/อปท. โค้ชวิทยากรตัวคูณ
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ผูพ้ิทกัษส์ายน ้า

น า้บาดาล

น า้ผวิดิน

Tip

- วฏัจกัร
- ประเภท
- องคป์ระกอบ

- ก าเนิด

- องคป์ระกอบ
- ประเภท

- การพฒันาและ
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น ้าผวิดิน
- การพฒันาและ
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เพื่อสร้างการ
ตระหนกัรู้

S
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G

- การวเิคราะห์
คุณภาพน ้าอยา่งง่าย 
(เคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์)
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- ผลกระทบจาก
การพฒันาท่ีไม่
ถูกตอ้ง

S
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N
G
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- การเฝ้าระวงั/
แจง้เบาะแส 
(ขั้นพื้นฐาน)

น า้บาดาล

น า้ผวิดิน

Tip

- ความแตกต่างในแต่ละ
ภูมิภาค/ภูมิศาสตร์

- ความแตกต่างในแต่ละ
ภูมิภาค/ภูมิศาสตร์

- การพฒันาและ
การใชป้ระโยชน์
น ้าผวิดิน
- การพฒันาและ
การใชป้ระโยชน์
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- การส่ือสาร
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(เคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์)
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การพฒันาท่ีไม่
ถูกตอ้ง
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- การเฝ้าระวงั/
แจง้เบาะแส 
(ขั้นพื้นฐาน)

น า้บาดาล

น า้ผวิดิน
- ความแตกต่างในแต่ละ
ภูมิภาค/ภูมิศาสตร์

- ความแตกต่างในแต่ละ
ภูมิภาค/ภูมิศาสตร์

- การพฒันาและ
การใชป้ระโยชน์
น ้าผวิดิน
- การพฒันาและ
การใชป้ระโยชน์
น ้าบาดาล
- การส่ือสารเพื่อ
สร้างการตระหนกัรู้/
ปรับพฤติกรรม

S
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O
N
G

- กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง
- การส่ือสารต่อ
ชุมชน
- Water Footprint

- มาตรฐานวชิาชีพ
ท่ีเก่ียวขอ้ง
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- ผลกระทบจาก
การพฒันาท่ีไม่
ถูกตอ้ง
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เกิดอะไรข้ึนกบัสายน ้า

การขดักนัระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนตน
กบัประโยชน์ส่วนรวม

นกัสืบสายน ้า

ความเส่ียงและการทุจริต
ดา้นทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล

น า้บาดาล

น า้ผวิดิน
- ความแตกต่าง
ในแต่ละภูมิภาค/
ภูมิศาสตร์/กฎหมาย

S
T
R
O
N
G

- ความแตกต่าง
ในแต่ละภูมิภาค/
ภูมิศาสตร์/กฎหมาย

- การพฒันาและ
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- ความแตกต่าง
ในแต่ละภูมิภาค/
ภูมิศาสตร์/กฎหมาย

S
T
R
O
N
G

- ความแตกต่าง
ในแต่ละภูมิภาค/
ภูมิศาสตร์/กฎหมาย

- การพฒันาและ
การใชป้ระโยชน์
น ้าผวิดิน
- การพฒันาและ
การใชป้ระโยชน์
น ้าบาดาล
- การส่ือสาร
เพื่อสร้างการ
ตระหนกัรู้

S
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- ผลกระทบจาก
การพฒันาท่ีไม่
ถูกตอ้ง
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น า้บาดาล

น า้ผวิดิน
- ความแตกต่าง
ในแต่ละภูมิภาค/
ภูมิศาสตร์/กฎหมาย

S
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N
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- ความแตกต่าง
ในแต่ละภูมิภาค/
ภูมิศาสตร์/กฎหมาย

- การพฒันาและ
การใชป้ระโยชน์
น ้าผวิดิน
- การพฒันาและ
การใชป้ระโยชน์
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- การส่ือสาร
เพื่อสร้างการ
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- ผลกระทบจาก
การพฒันาท่ีไม่
ถูกตอ้ง

S
T
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ค - 1
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล 

ส้าหรับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

น้้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก ทั้งใช้ ในกำรอุปโภคบริโภค   
ในชีวิตประจ้ำวัน รวมทั้งใช้เพ่ือกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น กำรรักษำดูแลรวมถึงกำรสร้ำง
จิตส้ำนึกให้สังคมมีควำมตระหนักถึงคุณค่ำของน้้ำจึงเป็นเรื่องที่จ้ำเป็น 

ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชำชนนิยมปลูกบ้ำนอยู่ริมฝั่งแม่น้้ำ ประชำชนบำงรำย    
ได้มีกำรต่อแพไม้และปลูกเรือนอยู่บนแพไม้เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยริมล้ำคลอง ทั้งนี้ เพ่ือควำมสะดวกจำกกำรใช้
น้้ำในกำรคมนำคมทำงน้้ำ กำรท้ำเกษตรกรรม กำรค้ำขำย และบรรยำกำศริมฝั่งน้้ำยังก่อให้เกิดควำมเย็นสบำย
แก่ผู้ที่พักอำศัยอยู่ริมฝั่งน้้ำ จนกลำยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่อำศัยร่วมกับสำยน้้ำมำโดยตลอด ต่อมำเมื่อ
ประเทศได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้น โดยเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็นสังคมอุตสำหกรรมท้ำให้ควำมต้องกำร
ใช้พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้ำจึงมีสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำโดยมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ หรือกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรจำกแหล่งน้้ำมำกยิ่งขึ้น  

ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ติดแม่น้้ำล้ำคลอง ประชำชนนิยมสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
บำงแห่งใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม บำงพ้ืนที่มีกำรขุดเจำะแหล่งน้้ำบำดำลจ้ำนวนมำก 
จนก่อให้เกิดปัญหำดินทรุด หรือบำงพ้ืนที่ได้มีกำรขุดหน้ำดินไปขำยจนพ้ืนที่ดังกล่ำวกลำยเป็นบ่อขนำดใหญ่ 
จำกนั้นได้มีกำรน้ำขยะมำฝังกลบในบ่อ ส่งผลให้สำรเคมีจำกขยะปนเปื้อนลงสู่น้้ำบำดำล หรือไหลซึมลงสู่แม่น้้ำ
ล้ำคลอง  

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เคยได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกำรใช้ประโยน์จำกทรัพยำกรน้้ำใน
ลักษณะละเมิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกสิ่งก่อสร้ำงล่วงล้้ำล้ำน้้ำ กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้้ำ หรือกรณีอ่ืน  ๆ         
ที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท้ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ
กระท้ำควำมผิดต่อต้ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยกำรละเลย เพิกเฉย หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชนบำงรำย    
ซึ่งได้ส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมม่ันคงทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่ำงมำก 

ดังนั้น กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ “น้้ำและน้้ำบำดำล” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรป้องกันกำรทุจริต  
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำว เป็นสิ่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ควำมส้ำคัญ จึงได้สร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ 
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต หรือหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติน้้ำและน้้ำบำดำลที่มี
เนื้อหำสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คือ กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำในลักษณะที่เป็นกำร
ละเมิด (Abuse) ต่อผลประโยชน์สำธำรณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีควำมตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลตำมบทบำทหน้ำที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในกำรเรียนกำรสอน
ตลอดหลักสูตร โดยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เป็นผู้ที่มีควำมส้ำคัญและจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
เรียนรู้คุณค่ำและควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมรู้สึกหวงแหน และมีส่วนรวม    
ในกำรปกป้องรักษำทรัพยำกรน้้ำ ร่วมถึงมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำไปในทำงที่ผิด 
หรือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในชุมชน สังคมใกล้ตัว  
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล 
2.2 เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์สภำพทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำลในชุมชนได้ 
2.3 เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล  
2.4 เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล โดย

ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม และสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.5 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับ
กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำลในชีวิตประจ้ำวัน 

2.6 เพ่ือให้รู้เท่ำทันกำรละเมิด หรือกำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำลใน
ชีวิตประจ้ำวัน 

2.7 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำอย่ำงง่ำย (สี กลิ่น รส) 
 2.8 เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล โดยกำรแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
เฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแส กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล 
 2.9 เพ่ือให้สำมำรถแสดงออกอย่ำงเหมำะสมเม่ือพบกำรละเมิดทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล 
 

3. โครงสร้างเนื อหาสาระ 

ล้าดับ เนื อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 การเดินทางของสายน ้า 
น้้ำผิวดิน 
   - วฏัจักรของน้้ำ  
   - ประเภทของแหล่งน้้ำ  
   - คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์ เช่น น้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค กำร
อุตสำหกรรม กำรเกษตร กำรชลประทำน กำรคมนำคม และกำรท่องเที่ยว) 
   - องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ  
น้้ำบำดำล 
   - ก้ำเนิดน้้ำบำดำล 
   - ประเภท (ชั้นทรำย หินแข็ง หินปูน) 
   - องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ 
Tip 
   - รู้หรือไม่ว่ำน้้ำบำดำลท้ำให้เกิดถ้้ำ 
   - โอเอซิสและน้้ำพุ เกิดข้ึนได้อย่ำงไร 
 
 
 
 

2 
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ล้าดับ เนื อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2 เกิดอะไรขึ นกับสายน ้า 
กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์น้้ำผิวดิน 
   - กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ 
กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์น้้ำบำดำล  
   - รู้จักบ่อบำดำล เช่น บ่อตอก บ่อวง และบ่อมำตรฐำน 
คุณภำพและกำรใช้ประโยชน์น้้ำและน้้ำบำดำลในชุมชน 
   - ผลของกำรพัฒนำทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  
กำรสื่อสำร  
   - กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม  
   - STRONG Model 

4 

3 นักสืบสายน ้า 
นิยำมควำมหมำย 
   - ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สำธำรณะ 
   - พฤติกรรมที่ควรกระท้ำและไม่ควรกระท้ำ  
   - STRONG Model 

8 

4 ผู้พิทักษ์สายน ้า 
   - ผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและพัฒนำที่ละเลยมิติกำร
อนุรักษ์  
   - กำรปลุกฝังควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของทรัพยำกรน้้ำในชุมชนหรือท้องถิ่น 
   - กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง (Role Model) ที่ดีในกำรพิทักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
   - กำรร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์เกี่ยวกับกำรพิทักษ์ทรัพยำกรน้้ำใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น รวมทั้งกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรละเมิดขั้นพ้ืนฐำน 
   - STRONG Model 

6 

รวม 20 
 

โมเดล STRONG เป็นกำรน้ำตัวอักษรแรกของศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีควำมหมำยเชิงบวกจ้ำนวน 6 ค้ำ 
มำประกอบเป็นค้ำศัพท์สื่อควำมหมำยถึง “ควำมแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โดยมีควำมมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำกับควำมโปร่งใส กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กำรตระหนักรู้และใส่ใจปัญหำกำรทุจริต และร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอ้ืออำทรบน
พ้ืนฐำนของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียงต้ำนทุจริตและเป็นแกนน้ำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีกำรสร้ำงและพัฒนำโดยรองศำสตรำจำรย์ ดร. มำณี 
ไชยธีรำนุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภำพ ดังนี้ 
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* แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 จำกแผนภำพข้ำงต้น สำมำรถอธิบำยนิยำมเชิงปฏิบัติกำรได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่ำงกันตำมวิธีคิด สภำพควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถ รวมทั้งตำมสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอัตโนมัติจะน้ำไปสู่จิตส้ำนึกท่ีพอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน           ไม่
เบียดบังรัฐ ไม่รับอำมิสสินบนโดยมิต้องจ้ำกัดขอบเขตของกำรประกอบอำชีพที่สุจริต สำมำรถหำทรัพย์สินเงิน
ทองได้ตำมควำมสำมำรถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมโปร่งใส ท้ำให้เห็นภำพหรือปรำกฏกำรณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับควำมโปร่งใสของโครงกำรต่ำง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของกำรทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นกำรทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก กำรเรียนรู้สถำนกำรณ์กำรทุจริตในพื้นที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรำกฏกำรทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษำท่ีเกิดข้ึนมำแล้วและมีค้ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว 
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 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรไม่มีกำรทุจริตของภำครัฐ จะท้ำให้เงินภำษีถูกน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ กำรป้องกันและกำรป้องปรำม ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพ้ืนที่ที่
มีควำมเสี่ยง ในกำรทุจริต เช่น กำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ หรือเฝ้ำระวังโครงกำรให้ด้ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริต 
  กลไกหลัก คือ กำรให้ควำมรู้ในรูปแบบกำรฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรทุจริตแบบต่ำง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
  (2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตในต่ำงประเทศ 
  (3) วิธีกำรป้องกัน - ป้องปรำมแบบต่ำง ๆ 
  (4) ควำมรู้เกี่ยวกำรเฝ้ำระวัง 
  (5) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื ออาทร (Generosity : G) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรพัฒนำสังคมไทยให้มีน้้ำใจ โอบอ้อมอำรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐำนะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยำมวิกฤติ หรือกำรร่วมมือในกำร
ร่วมพัฒนำชุมชน 
 

 จำกนิยำมข้ำงต้น STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จึงหมำยถึง ผู้ที่มีควำมพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนำคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐำนจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออำทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่ำงตอบแทน (G)            ให้
ควำมส้ำคัญต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือกำรด้ำรงชีวิตในทำงที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ำยแรงส่งผล
ต่อสังคม รังเกียจกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรพัฒนำโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของกำรมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำร
ป้องกันกำรทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรเผยแพร่หลักกำรของโมเดล STRONG สู่ชุมชน    
จะด้ำเนินกำรโดยส้ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ้ำจังหวัด และมีกำรคัดเลือกผู้แทน/ผู้น้ำชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่ำย 
มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มำอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
กำรน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต  หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เป็นต้น เพ่ือให้  ผู้
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรของโมเดล STRONG และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตให้แก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของปัญหำกำรทุจริตและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

เนื อหาสาระ 

วิธีการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ การประเมินผล 
ทรัพยากรน ้าและ  

น ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

1 การเดินทางของ
สายน ้า  
 
 

2 - เพื่อให้มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 

- เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์
สภำพทรัพยำกรน้้ำและ 
น้้ำบำดำลในชุมชนได ้
 

น ้าผิวดิน 
- วัฏจักรของน้้ำ  
- ประเภทของ    
แหล่งน้้ำ  
- คุณค่ำและกำรใช้
ประโยชน์ เช่น     
กำรอุปโภคบริโภค 
กำรอุตสำหกรรม 
กำรเกษตร  
กำรชลประทำน    
กำรคมนำคม  
และกำรท่องเที่ยว 
- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 
 

น ้าบาดาล 
- ก้ำเนิดน้้ำบำดำล 
- ประเภทแหล่งน้้ำ
บำดำล (ช้ันทรำย   
หินแข็ง หินปูน) 
- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 
 

- - กำรบรรยำย 
 
 
 
 
 

- เอกสำร 
- กำร์ตูน 
- คลิปวีดิโอ 
- อินโฟกรำฟฟิก 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรพยำกรน้้ำ
บำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมชลประทำน 
- ห้องสมุด
โรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
 

- แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 
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Tip 
- รู้ไหมหรือไม่ว่ำ   
น้้ำบำดำลท้ำให้     
เกิดถ้้ำ 
- โอเอซิสและน้้ำพุ 
เกิดขึ้นได้อย่ำงไร 

 

2 เกิดอะไรขึ นกับสายน ้า  
 
 

4 - เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์
ผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 

- เพื่อให้ตระหนักถึง
ผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล  
โดยปฏบิัติตนอย่ำง
เหมำะสมและสื่อสำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 
น ้าผิวดิน 
- กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ 
กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ 
- กำรสูบน้้ำจำกแหล่ง
น้้ำสำธำรณะเพื่อท้ำ
กำรเกษตร 
- กำรคมนำคมทำงน้้ำ 
(คลอง แม่น้้ำ และ
ทะเล) 
- กำรประมง (คลอง 
แม่น้้ำ และทะเล) 
 

การพัฒนาและการ
ใช้ประโยชน์น ้า
บาดาล  
- รู้จักบ่อบำดำล เช่น 
บ่อตอก บ่อวง และ
บ่อมำตรฐำน 
 

STRONG 
Model  
   S และ G : 
ควำมพอเพียงและ
ควำมเอื้ออำทรต่อ
กัน 
ในกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำ 
   R : ควำมตื่นรู้
ในกำรรักษำ
ประโยชน์
สำธำรณะ ไม่ทิ้ง
สิ่งปฏิกูลลงใน
แหล่งน้้ำ ไมส่ร้ำง
สิ่งก่อสร้ำงหรือ
กระท้ำกำรใด ๆ ที่
เป็นกำรล่วงล้้ำล้ำ
น้้ำ 
   N : ควำมรู้ใน
กำรใช้ทรัพยำกร

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำนหรือ
กำรท้ำกิจกรรมส้ำรวจ
แหล่งน้้ำในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เช่น แม่น้้ำ 
ล้ำคลอง อ่ำงเก็บน้้ำ 
แหล่งน้้ำประปำชุมชน 
ท่ำเรือ แหล่งท้ำกำร
ประมงในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมกำรเก็บ
ตัวอย่ำงน้้ำ วิเครำะห์ 
กลิ่น สี ส้ำรวจกำร
บ้ำบัดน้้ำเสียก่อน
ปล่อยลงสูแ่หล่งน้้ำ
สำธำรณะ จำกฟำร์ม
ปศุสัตว์ บ่อกุ้ง และ
โรงงำนอุตสำหกรรม 
ฯลฯ  

- เอกสำร 
- คลิปวีดิโอ 
- อินโฟกรำฟฟิก 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจรติ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
( STRONG 
Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรพยำกร  
น้้ำบำดำล 

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/    
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผลงำน
และตรวจผลงำน 
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
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คุณภาพและการใช้
ประโยชน์น ้าและ  
น ้าบาดาลในชุมชน 
- ผลของกำรพัฒนำท้ัง
ในเชิงบวกและเชิงลบ 
 
 

การสื่อสาร  
- กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักรู้และ
ปรับพฤติกรรม  
    
 
 
 
  

น้้ำ/ควำมรู้ในกำร
บ้ำบัดน้้ำเสียจำก
ครัวเรือน/ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรขอ
อนุญำตขุดเจำะ
น้้ำบำดำล/ควำมรู้
และทักษะในกำร
สื่อสำรกับคนใน
ชุมชน 

 - เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมชลประทำน 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมควบคุม
มลพิษ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมประมง 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมเจ้ำท่ำ 
- ห้องสมุด
โรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
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3 นักสืบสายน ้า  
 

8 - เพื่อให้มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจกำรขดักันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ 
และน้้ำบำดำลใน
ชีวติประจ้ำวัน 
 

- เพื่อให้รู้เท่ำทันกำรละเมดิ 
หรือกำรกระท้ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ 
และน้้ำบำดำลใน
ชีวิตประจ้ำวัน 
 

- เพื่อให้มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจ และทักษะ 

ในกำรวิเครำะห์คณุภำพน้้ำ 

อย่ำงง่ำย (สี กลิ่น รส) 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าอย่างง่าย 
- เครื่องมือในกำร
วิเครำะห ์

การขัดกันของ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- นิยำม 
ควำมหมำย    
และประเภท 
 
STRONG 
Model 
- พฤติกรรมที่ควร
กระท้ำและไมค่วร
กระท้ำ (Do/Do 
not) 

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- สถำนกำรณจ์้ำลอง 
- โครงงำน (Project 
based Learning) 
- ปัญหำเป็นฐำน 
(Problem based 
Learning) 
- ปรำกฎกำรเป็นฐำน 
(Phenomenon 
based Learning) 
- กำรยกกรณศีึกษำ 
เช่น เรื่องใกล้ตัวที่ควร
รู้ กำรทิ้งสิ่งปฏิกลูลง
ในแหล่งน้้ำ บ่อดัก
ไขมัน กำรเติมน้้ำใต้
ดิน บ่อทิ้งขยะ  
- กิจกรรม นักสืบ
สำยน้้ำ เช่น เก็บ
ตัวอย่ำงน้้ำ วิเครำะห์ 
กลิ่น สี ส้ำรวจกำร
ปล่อยน้้ำจำกฟำร์ม 
โรงงำนอุตสำหกรรม 
ส้ำรวจเล้ำหมู บ่อกุ้ง 
ฯลฯ และวิเครำะห์วำ่
เป็นกำรขัดกันระว่ำง

- เอกสำร 
- ภำพยนต์สั้น
หรือคลิปวดีิโอ 
(ท้ังออนไลน์
และออฟไลน์) 
- สถำนกำรณ์
ปัญหำ 
- อินโฟกรำฟฟิก 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรพยำกรน้้ำ
บำดำล 
- ห้องสมุด
โรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ 
ในชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/   
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผลงำน
และตรวจผลงำน 
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
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ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
หรือไม ่

บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำน
ทุจริต ส้ำนักงำน 
ป.ป.ช.  
(STRONG 
Model) 

4 ผู้พิทักษ์สายน ้า  6 - เพื่อให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
โดยกำรแสดงออกถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแส กำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 

- เพื่อให้สำมำรถแสดงออก
อย่ำงเหมำะสมเมื่อพบกำร
ละเมิดทรัพยำกรน้้ำและน้้ำ
บำดำล 
 

- ผลกระทบที่เกดิจำก
กำรใช้และพัฒนำท่ีไม่
ถูกต้อง 

STRONG 
Model 
- กำรปลุกฝัง
ควำมรูส้ึกเป็น
เจ้ำของ 
- กำรปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง 
Role Model 
- กำรร่วมกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ 
- กำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแส (ข้ัน
พื้นฐำน) 
 

- บรรยำย 
- อภิปรำย 
- สถำนกำรณจ์้ำลอง 
- โครงงำนผู้พิทักษ์
สำยน้้ำ 

- เอกสำร 
- ภำพยนต์สั้น
หรือคลิปวดีิโอ 
(ท้ังออนไลน์
และออฟไลน์) 
- สถำนกำรณ์
ปัญหำ 
- อินโฟกรำฟฟิก 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำน
ทุจริต ส้ำนักงำน 
ป.ป.ช.  
(STRONG 
Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/กำร
อภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผลงำน
และตรวจผลงำน 
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
- เกณฑ์กำรให้
คะแนน (scoring 
rubric) 
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กรมทรพยำกรน้้ำ
บำดำล 
- ห้องสมุด
โรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยใช้วิธีกำรศึกษำด้วย
ตนเอง กรณีศึกษำ กำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบัติรำยบุคคล กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย กำรระดมสมอง และกำร
น้ำเสนอผลงำน 

กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active learning เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กระบวนกำรเรียนรู้ที่
จ้ำเป็นส้ำหรับกำรเตรียมเข้ำสู่โลกอนำคต เช่น  เกม (Game based Learning) โครงงำน (Project based 
Learning) ปัญหำเป็นฐำน  (Problem based Learning) ปรำกฎกำรเป็นฐำน (Phenomenon based 
Learning) สืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry based Learning) 

กำรวัดและประเมินผล เน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ กำรประเมินตำมสภำพจริง 

เครื่องมือประเมินและกลยุทธ์ทำงกำรประเมิน ที่ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ที่
จะช่วยให้ครูสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นได้อย่ำงมีประสิทธิผล  อันได้แก่ 1) เกณฑ์กำร
ประเมิน (Rubric) 2) กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  (Performance based Assessments: PBAs) 3) กำร
ประ เมินจำกแ ฟ้มสะสมผลงำน  (Portfolios Assessment) 4) กำรประ เมินตน เอง  (Student self-
assessment) 5) กำรประเมินเพ่ือนประเมินเพ่ือน (Peer-Assessment) 6) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน 
(Student Response)  

 
6. แนวทางการน้าหลักสูตรไปใช้ 

(1) เปิดรำยวิชำเพ่ิมเติม 
  (2) บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  (3) บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระอ่ืน ๆ  
  (4) จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  (5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  (6) บูรณำกำรกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล 

ส้าหรับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

น้้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก ทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโภค  
ในชีวิตประจ้ำวัน รวมทั้งใช้เพ่ือกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น กำรรักษำดูแลรวมถึงกำรสร้ำง
จิตส้ำนึกให้สังคมมีควำมตระหนักถึงคุณค่ำของน้้ำจึงเป็นเรื่องที่จ้ำเป็น 

ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชำชนนิยมปลูกบ้ำนอยู่ริมฝั่งแม่น้้ำ ประชำชนบำงรำยได้   
มีกำรต่อแพไม้และปลูกเรือนอยู่บนแพไม้เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยริมล้ำคลอง ทั้งนี้ เพ่ือควำมสะดวกจำกกำรใช้น้้ำ
ในกำรคมนำคมทำงน้้ำ กำรท้ำเกษตรกรรม กำรค้ำขำย และบรรยำกำศริมฝั่งน้้ำยังก่อให้เกิดควำมเย็นสบำยแก่
ผู้ที่พักอำศัยอยู่ริมฝั่งน้้ำ จนกลำยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่อำศัยร่วมกับสำยน้้ำมำโดยตลอด ต่อมำเมื่อ
ประเทศได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้น โดยเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็นสังคมอุตสำหกรรมท้ำให้ควำมต้องกำร
ใช้พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้ำจึงมีสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำโดยมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ หรือกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรจำกแหล่งน้้ำมำกยิ่งข้ึน  

ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ติดแม่น้้ำล้ำคลอง ประชำชนนิยมสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
บำงแห่งใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม บำงพ้ืนที่มีกำรขุดเจำะแหล่งน้้ำบำดำลจ้ำนวนมำก 
จนก่อให้เกิดปัญหำดินทรุด หรือบำงพ้ืนที่ได้มีกำรขุดหน้ำดินไปขำยจนพ้ืนที่ดังกล่ำวกลำยเป็นบ่อขนำดใหญ่ 
จำกนั้นได้มีกำรน้ำขยะมำฝังกลบในบ่อ ส่งผลให้สำรเคมีจำกขยะปนเปื้อนลงสู่น้้ำบำดำล หรือไหลซึมลงสู่แม่น้้ำ
ล้ำคลอง  

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เคยได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกำรใช้ประโยน์จำกทรัพยำกรน้้ำใน
ลักษณะละเมิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกสิ่งก่อสร้ำงล่วงล้้ำล้ำน้้ำ กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้้ำ หรือกรณีอ่ืน ๆ        
ที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท้ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ หรือ
กระท้ำควำมผิดต่อต้ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยกำรละเลย เพิกเฉย หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชนบำงรำย    
ซึ่งได้ส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมม่ันคงทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่ำงมำก 

ดังนั้น กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ “น้้ำและน้้ำบำดำล” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรป้องกันกำรทุจริต 
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำว เป็นสิ่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ควำมส้ำคัญ จึงได้สร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต หรือ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ น้้ำและน้้ำบำดำล 
ที่มีเนื้อหำสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คือ กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำในลักษณะที่ เป็น
กำรละเมิด (Abuse) ต่อผลประโยชน์สำธำรณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีควำมตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลตำมบทบำทหน้ำที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในกำรเรียนกำรสอน
ตลอดหลักสูตร โดยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เป็นผู้ที่มีควำมส้ำคัญและจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
เรียนรู้คุณค่ำและควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมรู้สึกหวงแหน และมีส่วนรวมใน
กำรปกป้องรักษำทรัพยำกรน้้ำ ร่วมถึงมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ ไปในทำงที่ผิด 
หรือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในชุมชน สังคมใกล้ตัว  
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล 
2.2 เพ่ือให้วิเครำะห์สภำพทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำลในระดับภูมิภำคได้ 
2.3 เพ่ือให้วิเครำะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล  
2.4 เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล ใน

ระดับภูมิภำค โดยปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม และสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.5 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับ
กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำลในชีวิตจริง 

2.6 เพ่ือให้รู้เท่ำทันกำรละเมิด หรือกำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำลใน
ชีวิตจริง 

2.7 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ (วิธีทดสอบคุณภำพทำง
วิทยำศำสตร์ด้วยเครื่องมือหรือวิธีกำรอย่ำงง่ำย เช่น DO BOD) 
 2.8 เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล โดยกำรแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
เฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแสกำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 2.9 เพ่ือให้สำมำรถแสดงออกอย่ำงเหมำะสมเม่ือพบกำรละเมิดทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล 

3. โครงสร้างเนื อหาสาระ 

ล้าดับ เนื อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 การเดินทางของสายน ้า 
น้้ำผิวดิน 
   - วฏัจักรของน้้ำ  
   - ประเภทของแหล่งน้้ำ  
   - คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์ เช่น น้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค กำร
อุตสำหกรรม กำรเกษตร กำรชลประทำน กำรคมนำคม และกำรท่องเที่ยว) 
   - องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ 
   - ควำมแตกต่ำงของน้้ำผิวดินในแต่ละภูมิภำค/ภูมิศำสตร์ 
น้้ำบำดำล 
   - ก้ำเนิดน้้ำบำดำล 
   - ประเภท (ชั้นทรำย หินแข็ง หินปูน) 
   - องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ    
   - แหล่งน้้ำบำดำล 
   - ควำมแตกต่ำงของน้้ำผิวดินในแต่ละภูมิภำค/ภูมิศำสตร์ 
คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์ 
   - หลักกำรพื้นฐำน 
Tip 
   - รู้หรือไม่ว่ำน้้ำบำดำลท้ำให้เกิดถ้้ำ 
   - โอเอซิสและน้้ำพุ เกิดข้ึนได้อย่ำงไร 

2 
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ล้าดับ เนื อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2 เกิดอะไรขึ นกับสายน ้า 
กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์น้้ำผิวดิน 
   - กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ 
กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์น้้ำบำดำล  
   - รู้จักบ่อบำดำล เช่น บ่อตอก บ่อวง และบ่อมำตรฐำน 
คุณภำพและกำรใช้ประโยชน์น้้ำและน้้ำบำดำลในหมู่บ้ำน/ชุมชน/ท้องถิ่น 
   - ผลของกำรพัฒนำเชิงบวกและเชิงลบ 
   - กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลในแต่ละภูมิภำค  
กำรสื่อสำร  
   - กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม  
   - STRONG Model 

4 

3 นักสืบสายน ้า 
นิยำมควำมหมำย 
   - ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สำธำรณะ 
   - พฤติกรรมที่ควรกระท้ำและไม่ควรกระท้ำ  
   - STRONG Model 

8 

4 ผู้พิทักษ์สายน ้า 
     - ผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและพัฒนำที่ละเลยมิติกำร
อนุรักษ์  
   - กำรปลุกฝังควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของทรัพยำกรน้้ำในชุมชนหรือท้องถิ่น 
   - กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง (Role Model) ที่ดีในกำรพิทักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
   - กำรร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์เกี่ยวกับกำรพิทักษ์ทรัพยำกรน้้ำใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น รวมทั้งกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรละเมิดข้ันพ้ืนฐำน 
   - STRONG Model 

6 

รวม 20 
 

โมเดล STRONG เป็นกำรน้ำตัวอักษรแรกของศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีควำมหมำยเชิงบวก จ้ำนวน 6 ค้ำ 
มำประกอบเป็นค้ำศัพท์สื่อควำมหมำยถึง “ควำมแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โดยมีควำมมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำกับควำมโปร่งใส กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กำรตระหนักรู้และใส่ใจปัญหำกำรทุจริต และร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอ้ืออำทร   
บนพ้ืนฐำนของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียงต้ำนทุจริตและเป็นแกนน้ำ
สร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีกำรสร้ำงและพัฒนำโดยรองศำสตรำจำรย์ ดร. มำณี 
ไชยธีรำนุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภำพ ดังนี้ 
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* แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 จำกแผนภำพข้ำงต้น สำมำรถอธิบำยนิยำมเชิงปฏิบัติกำรได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่ำงกันตำมวิธีคิด สภำพควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถ รวมทั้งตำมสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอัตโนมัติจะน้ำไปสู่จิตส้ำนึกท่ีพอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน           ไม่
เบียดบังรัฐ ไม่รับอำมิสสินบนโดยมิต้องจ้ำกัดขอบเขตของกำรประกอบอำชีพที่สุจริต สำมำรถหำทรัพย์สินเงิน
ทองได้ตำมควำมสำมำรถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมโปร่งใส ท้ำให้เห็นภำพหรือปรำกฏกำรณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับควำมโปร่งใสของโครงกำรต่ำง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของกำรทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นกำรทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก กำรเรียนรู้สถำนกำรณ์กำรทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรำกฏกำรทุจริต
ขึ้น หรือกรณีศึกษำที่เกิดขึ้นมำแล้วและมีค้ำพิพำกษำถึงท่ีสุดแล้ว 
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 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรไม่มีกำรทุจริตของภำครัฐ จะท้ำให้เงินภำษีถูกน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ กำรป้องกันและกำรป้องปรำม ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพ้ืนที่  
ที่มีควำมเสี่ยง ในกำรทุจริต เช่น กำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ หรือเฝ้ำระวังโครงกำรให้ด้ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริต 
  กลไกหลัก คือ กำรให้ควำมรู้ในรูปแบบกำรฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรทุจริตแบบต่ำง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
  (2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตในต่ำงประเทศ 
  (3) วิธีกำรป้องกัน - ป้องปรำมแบบต่ำง ๆ 
  (4) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวัง 
  (5) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื ออาทร (Generosity : G) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรพัฒนำสังคมไทยให้มีน้้ำใจ โอบอ้อมอำรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐำนะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยำมวิกฤติ หรือกำรร่วมมือในกำร
ร่วมพัฒนำชุมชน 
 

 จำกนิยำมข้ำงต้น STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จึงหมำยถึง ผู้ที่มีควำมพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนำคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐำนจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออำทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่ำงตอบแทน ( G)             
ให้ควำมส้ำคัญต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือกำรด้ำรงชีวิตในทำงที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ำยแรง
ส่งผลต่อสังคม รังเกียจกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรพัฒนำโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของกำรมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำร
ป้องกันกำรทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรเผยแพร่หลักกำรของโมเดล STRONG สู่ชุมชน    
จะด้ำเนินกำรโดยส้ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ้ำจังหวัด และมีกำรคัดเลือกผู้แทน/ผู้น้ำชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่ำย 
มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มำอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
กำรน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต  หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เป็นต้น เพ่ือให้  ผู้
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรของโมเดล STRONG และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตให้แก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของปัญหำกำรทุจริตและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

เนื อหาสาระ 

วิธีการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ การประเมินผล 
ทรัพยากรน ้าและ   

น ้าบาดาล 
การทุจริต/ 

การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

1 การเดินทางของ
สายน ้า  
 
 

2 - เพื่อให้มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 

- เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์
สภำพทรัพยำกรน้้ำและ 
น้้ำบำดำลในระดับภูมิภำคได้ 
 

น ้าผิวดิน 
- วัฏจักรของน้้ำ  
- ประเภทของแหล่ง
น้้ำ  
- คุณค่ำและกำรใช้
ประโยชน์ เช่น กำร
อุปโภคบรโิภค กำร
อุตสำหกรรม 
กำรเกษตร  
กำรชลประทำน  
กำรคมนำคม  
และกำรท่องเที่ยว 
- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 
- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์
 

น ้าบาดาล 
- ก้ำเนิดน้้ำบำดำล 
- ประเภทแหล่งน้้ำ
บำดำล (ช้ันทรำย หิน
แข็ง หินปูน) 

- - กำรบรรยำย 
 
 
 
 
 

- เอกสำร 
- กำร์ตูน 
- คลิปวีดิโอ 
- อินโฟกรำฟฟิก 

- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำนทรัพยำกร
น้้ำแห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรม
ทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรมทรพ
ยำกรน้้ำบำดำล 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรม
ชลประทำน 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
 
 

แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 
 
 

4. หน่วยการเรียนรู ้
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- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 
- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์
 

Tip 
- รู้หรือไม่ว่ำ 
น้้ำบำดำลท้ำให ้
เกิดถ้้ำ 
- โอเอซิสและน้้ำพุ 
เกิดขึ้นได้อย่ำงไร 

2 เกิดอะไรขึ นกับสายน ้า  
 
 

4 - เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์
ผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 

- เพื่อให้ตระหนักถึง
ผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล
ในระดับภมูิภำค โดยปฏิบัติ
ตนอย่ำงเหมำะสมและ
สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 
น ้าผิวดิน 
- กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ 
กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ 
- กำรสูบน้้ำจำกแหล่ง
น้้ำสำธำรณะเพื่อท้ำ
กำรเกษตร 
- กำรคมนำคมทำงน้้ำ 
(คลอง แม่น้้ำ และ
ทะเล) 
- กำรประมง (คลอง 
แม่น้้ำ และทะเล) 
 

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 
น ้าบาดาล  

STRONG 
Model  
   S และ G : 
ควำมพอเพียงและ
ควำมเอื้ออำทร 
ต่อกัน 
ในกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำ 
   R : ควำมตื่นรู้
ในกำรรักษำ
ประโยชน์
สำธำรณะ ไม่ทิ้ง
สิ่งปฏิกูลลงใน
แหล่งน้้ำ ไมส่ร้ำง
สิ่งก่อสร้ำงหรือ
กระท้ำกำรใด ๆ  

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำนหรือ
กำรท้ำกิจกรรมส้ำรวจ
แหล่งน้้ำในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เช่น แม่น้้ำ 
ล้ำคลอง อ่ำงเก็บน้้ำ 
แหล่งน้้ำประปำชุมชน 
ท่ำเรือ แหล่งท้ำกำร
ประมงในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมกำรเก็บ
ตัวอย่ำงน้้ำ วิเครำะห์ 
กลิ่น สี ส้ำรวจกำร
บ้ำบัดน้้ำเสียก่อน
ปล่อยลงสูแ่หล่งน้้ำ
สำธำรณะ จำกฟำร์ม

- เอกสำร 
- คลิปวีดิโอ 
- อินโฟกรำฟฟิก 
- เกมส ์
- กำร์ตูน 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์ส้ำนัก
ส่งเสริมและบูรณำ
กำรกำรมสี่วนร่วม
ต้ำนทุจริต ส้ำนักงำน 
ป.ป.ช.  
( STRONG Model) 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำนทรัพยำกร
น้้ำแห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรม
ทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรมทรพ
ยำกรน้้ำบำดำล 

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผล
งำนและตรวจ
ผลงำน        
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
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- รู้จักบ่อบำดำล เช่น 
บ่อตอก บ่อวง และ
บ่อมำตรฐำน 
 

คุณภาพและการใช้
ประโยชน์น ้าและ 
น ้าบาดาลในชุมชน 
- ผลของกำรพัฒนำท้ัง
ในเชิงบวกและเชิงลบ 
- กำรใช้ประโยชน์น้้ำ
และน้้ำบำดำลในแต่
ละภมูิภำค 
 

การสื่อสาร  
- กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักรู้และ
ปรับพฤติกรรม  
    
 
 
 
  

ที่เป็นกำรล่วงล้ำ้
ล้ำน้้ำ 
 
   N : ควำมรู้ใน
กำรใช้ทรัพยำกร
น้้ำ/ควำมรู้ในกำร
บ้ำบัดน้้ำเสียจำก
ครัวเรือน/ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรขอ
อนุญำตขุดเจำะ
น้้ำบำดำล/ควำมรู้
และทักษะในกำร
สื่อสำรกับคนใน
ชุมชน 

ปศุสัตว์ บ่อกุ้ง และ
โรงงำนอุตสำหกรรม 
ฯลฯ  
- กิจกรรมวิศวกรน้อย
ส้ำรวจแหล่งน้้ำ      
(น้้ำผิวดิน/น้้ำบำดำล) 
 

- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรม
ชลประทำน 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรม
ควบคุมมลพิษ 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรม
โรงงำนอุตสำหกรรม 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรม
ประมง 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์         
กรมเจ้ำท่ำ 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 

3 นักสืบสายน ้า  
 

8 - เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเกีย่วกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำ
บำดำลในชีวิตจริง 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

การขัดกันของ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- สถำนกำรณจ์้ำลอง 
- โครงงำน (Project 
based Learning) 

- เอกสำร 
- ภำพยนต์สั้น
หรือคลิปวดีิโอ 
(ท้ังออนไลน์
และออฟไลน์) 
- สถำนกำรณ์
ปัญหำ 

- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์ส้ำนัก
กำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/ 
กำรอภิปรำย 
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- เพื่อให้รู้เท่ำทันกำรละเมดิ 
หรือกำรกระท้ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ 
และน้้ำบำดำลในชีวิตจริง  
 

- เพื่อให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และทักษะในกำร
วิเครำะหค์ุณภำพน้้ำ (วิธี
ทดสอบคุณภำพทำง
วิทยำศำสตร์ด้วยเครื่องมือ
หรือวิธีกำรอย่ำงง่ำย เช่น 
DO BOD) 

 
 
 
 

การวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าอย่างง่าย 
- เครื่องมือในกำร
วิเครำะห ์

- นิยำม 
ควำมหมำย และ
ประเภท 
 
STRONG 
Model 
- พฤติกรรมที่ควร
กระท้ำและไมค่วร
กระท้ำ (Do/Do 
not) 

- ปัญหำเป็นฐำน 
(Problem based 
Learning) 
- ปรำกฎกำรเป็นฐำน 
(Phenomenon 
based Learning) 
- กำรยกกรณศีึกษำ 
เช่น เรื่องใกล้ตัวที่ควร
รู้ กำรทิ้งสิ่งปฏิกลูลง
ในแหล่งน้้ำ บ่อดัก
ไขมัน กำรเติมน้้ำใต้
ดิน บ่อทิ้งขยะ  
- กิจกรรม นักสืบ
สำยน้้ำ เช่น เก็บ
ตัวอย่ำงน้้ำ วิเครำะห์ 
กลิ่น สี ส้ำรวจกำร
ปล่อยน้้ำจำกฟำร์ม 
โรงงำนอุตสำหกรรม 
ส้ำรวจเล้ำหมู บ่อกุ้ง 
ฯลฯ และวิเครำะห์วำ่
เป็นกำรขัดกันระว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
หรือไม ่

- อินโฟกรำฟฟิก 
 

ส้ำนักงำนทรัพยำกร
น้้ำแห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรม
ทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรมทรพ
ยำกรน้้ำบำดำล 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์ส้ำนัก
ส่งเสริมและบูรณำ
กำรกำรมสี่วนร่วม
ต้ำนทุจริต ส้ำนักงำน 
ป.ป.ช.  
(STRONG Model) 

- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผล
งำนและตรวจ
ผลงำน (ส่วน
บุคคล/กลุ่ม) 

4 ผู้พิทักษ์สายน ้า  6 - เพื่อให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
โดยกำรแสดงออกถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง 

- ผลกระทบที่เกดิจำก
กำรใช้และพัฒนำท่ีไม่
ถูกต้อง 

STRONG 
Model 

- บรรยำย 
- อภิปรำย 
- สถำนกำรณจ์้ำลอง 

- เอกสำร 
- ภำพยนต์สั้น
หรือคลิปวดีิโอ 

- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์ส้ำนัก
ส่งเสริมและบูรณำ
กำรกำรมสี่วนร่วม

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
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แจ้งเบำะแสกำรกระท้ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 

- เพื่อให้สำมำรถแสดงออก
อย่ำงเหมำะสมเมื่อพบกำร
ละเมิดทรัพยำกรน้้ำและน้้ำ
บำดำล 
 

- กำรปลุกฝัง
ควำมรูส้ึกเป็น
เจ้ำของ 
- กำรปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง 
Role Model 
- กำรร่วมกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ 
- กำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแส    
(ข้ันพ้ืนฐำน) 
- ผลกระทบที่เกดิ
จำกกำรใช้และ
พัฒนำท่ีไม่ถูกต้อง 
 

- โครงงำนผู้พิทักษ์
สำยน้้ำ 

(ท้ังออนไลน์
และออฟไลน์) 
- สถำนกำรณ์
ปัญหำ 
- อินโฟกรำฟฟิก 
- เกมส ์
- กำร์ตูน 

ต้ำนทุจริต ส้ำนักงำน 
ป.ป.ช.  
(STRONG Model) 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำนทรัพยำกร
น้้ำแห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรม
ทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและข้อมูล
จำกเว็บไซต์กรมทรพ
ยำกรน้้ำบำดำล 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 

- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผล
งำนและตรวจ
ผลงำน (ส่วน
บุคคล/กลุ่ม) 
- เกณฑ์กำรให้
คะแนน (scoring 
rubric) 



155 
 

5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยใช้วิธีกำรศึกษำด้วย
ตนเอง กรณีศึกษำ กำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบัติรำยบุคคล กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย กำรระดมสมอง และกำร
น้ำเสนอผลงำน 

กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active learning เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กระบวนกำรเรียนรู้ที่
จ้ำเป็นส้ำหรับกำรเตรียมเข้ำสู่โลกอนำคต เช่น  เกม (Game based Learning) โครงงำน (Project based 
Learning) ปัญหำเป็นฐำน  (Problem based Learning) ปรำกฎกำรเป็นฐำน (Phenomenon based 
Learning) สืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry based Learning) 

กำรวัดและประเมินผล เน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ กำรประเมินตำมสภำพจริง 

เครื่องมือประเมินและกลยุทธ์ทำงกำรประเมิน ที่ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ที่
จะช่วยให้ครูสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นได้อย่ำงมีประสิทธิผล  อันได้แก่ 1) เกณฑ์กำร
ประเมิน (Rubric) 2) กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (Performance based Assessments: PBAs) 3) กำรประเมิน
จำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolios Assessment) 4) กำรประเมินตนเอง (Student self-assessment)  5) กำร
ประเมินเพ่ือนประเมินเพ่ือน (Peer-Assessment) 6) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน (Student Response)  

 
6. แนวทางการน้าหลักสูตรไปใช้ 

(1) เปิดรำยวิชำเพ่ิมเติม 
  (2) บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  (3) บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระอ่ืน ๆ  
  (4) จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  (5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  (6) บูรณำกำรกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล 

ส้าหรับ ระดับอุดมศึกษา 
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

น้้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก ทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ้ำวัน รวมทั้งใช้เพ่ือกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น กำรรักษำดูแลรวมถึงกำรสร้ำง
จิตส้ำนึกให้สังคมมีควำมตระหนักถึงคุณค่ำของน้้ำจึงเป็นเรื่องที่จ้ำเป็น 

ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชำชนนิยมปลูกบ้ำนอยู่ริมฝั่งแม่น้้ำ ประชำชนบำงรำย    
ได้มีกำรต่อแพไม้และปลูกเรือนอยู่บนแพไม้เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยริมล้ำคลอง ทั้งนี้ เพ่ือควำมสะดวกจำกกำรใช้
น้้ำในกำรคมนำคมทำงน้้ำ กำรท้ำเกษตรกรรม กำรค้ำขำย และบรรยำกำศริมฝั่งน้้ำยังก่อให้เกิดควำมเย็นสบำย
แก่ผู้ที่พักอำศัยอยู่ริมฝั่งน้้ำ จนกลำยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่อำศัยร่วมกับสำยน้้ำมำโดยตลอด ต่อมำเมื่อ
ประเทศได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้น โดยเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็นสังคมอุตสำหกรรมท้ำให้ควำมต้องกำร
ใช้พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้ำจึงมีสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำโดยมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ หรือกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรจำกแหล่งน้้ำมำกยิ่งขึ้น  

ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ติดแม่น้้ำล้ำคลอง ประชำชนนิยมสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
บำงแห่งใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม บำงพ้ืนที่มีกำรขุดเจำะแหล่งน้้ำบำดำลจ้ำนวนมำก 
จนก่อให้เกิดปัญหำดินทรุด หรือบำงพ้ืนที่ได้มีกำรขุดหน้ำดินไปขำยจนพ้ืนที่ดังกล่ำวกลำยเป็นบ่อขนำดใหญ่ 
จำกนั้นได้มีกำรน้ำขยะมำฝังกลบในบ่อ ส่งผลให้สำรเคมีจำกขยะปนเปื้อนลงสู่น้้ำบำดำล หรือไหลซึมลงสู่แม่น้้ำ
ล้ำคลอง  

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เคยได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกำรใช้ประโยน์จำกทรัพยำกรน้้ำใน
ลักษณะละเมิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกสิ่งก่อสร้ำงล่วงล้้ำล้ำน้้ำ กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้้ำ หรือกรณีอ่ืน  ๆ         
ที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท้ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ หรือ
กระท้ำควำมผิดต่อต้ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยกำรละเลย เพิกเฉย หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชนบำงรำย ซึ่ง
ได้ส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมม่ันคงทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่ำงมำก 

ดังนั้น กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ “น้้ำและน้้ำบำดำล” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรป้องกันกำรทุจริต  
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำว เป็นสิ่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ควำมส้ำคัญ จึงได้สร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต หรือ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ น้้ำและน้้ำบำดำล
ที่มีเนื้อหำสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คือ กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำในลักษณะที่เป็น
กำรละเมิด (Abuse) ต่อผลประโยชน์สำธำรณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีควำมตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลตำมบทบำทหน้ำที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในกำรเรียนกำรสอน
ตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ เป็นผู้ที่มีควำมส้ำคัญและจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้คุณค่ำ
และควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมรู้สึกหวงแหน และมีส่วนรวมในกำรปกป้อง
รักษำทรัพยำกรน้้ำ ร่วมถึงมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำไปในทำงที่ผิด หรือกำร
แสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในชุมชน สังคมใกล้ตัว  
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล และกำรใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
ของตนเอง 

2.2 เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์สภำพทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลในระดับภูมิภำคได้ 
2.3 เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล  
2.4 เพ่ือให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลใน

ระดับภูมิภำค โดยปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม และสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.5 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับ
กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลในชีวิตจริง 

2.6 เพ่ือให้รู้เท่ำทันกำรละเมิด หรือกำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลใน
ชีวิตจริง 

2.7 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ และน้ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้
ประโยชน์ต่ออำชีพได้ 
 2.8 เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล โดยกำรแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
เฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแส กำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 2.9 เพ่ือให้สำมำรถร่วมตรวจสอบและแก้ไขกำรละเมิดทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
 3. โครงสร้างเนื อหาสาระ 

ล้าดับ เนื อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 การเดินทางของสายน ้า 
- แหล่งน้้ำผิวดินและน้้ำบำดำลจ้ำแนกตำมภูมิภำคและภูมิศำสตร์ 
- กำรพัฒนำและผลกระทบ 

5 

2 เกิดอะไรขึ นกับสายน ้า 
- STRONG Model 
- Mindset และมุมมองที่มีต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
- ผลกระทบทำงบวก 
- ผลกระทบทำงลบ 
- ควำมเสี่ยงหรือโอกำสที่เกิดกำรทุจริตหรือไม่โปร่งใส  

10 

3 นักสืบสายน ้า 
- STRONG Model 
- มำตรฐำนแหล่งน้้ำและน้้ำบำดำล (ควำมรู้เบื้องต้น) 
- กฎหมำยและกำรขออนุญำต(ควำมรู้เบื้องต้น) 
- กำรสื่อสำรต่อสังคมชุมชน 
- water footprint /กำรผลิตที่มีน้้ำเป็นต้นทุน 

15 
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ล้าดับ เนื อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

- กรอบแนวคิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
- มำตรฐำนวิชำชีพที่เก่ียวข้อง 
- กฎหมำยและกำรขออนุญำต 
- กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 

4 ผู้พิทักษ์สายน ้า 
- STRONG Model 
- กำรปลุกฝังจิตส้ำนึกและควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 
- กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง Role Model 
- กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ 
- กำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแส 

15 

รวม 45 
 

โมเดล STRONG เป็นกำรน้ำตัวอักษรแรกของศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีควำมหมำยเชิงบวก จ้ำนวน 6 ค้ำ 
มำประกอบเป็นค้ำศัพท์สื่อควำมหมำยถึง “ควำมแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
โดยมีควำมมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำกับควำมโปร่งใส กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม กำรตระหนักรู้และใส่ใจปัญหำกำรทุจริต และร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอ้ืออำทรบนพื้นฐำนของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียงต้ำนทุจริตและเป็นแกนน้ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีกำรสร้ำงและพัฒนำโดยรองศำสตรำจำรย์ ดร. มำณี ไชยธีรำนุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภำพ ดังนี้ 
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* แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 จำกแผนภำพข้ำงต้น สำมำรถอธิบำยนิยำมเชิงปฏิบัติกำรได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่ำงกันตำมวิธีคิด สภำพควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถ รวมทั้งตำมสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นอัตโนมัติจะน้ำไปสู่จิตส้ำนึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ 
ไม่รับอำมิสสินบนโดยมิต้องจ้ำกัดขอบเขตของกำรประกอบอำชีพที่สุจริต สำมำรถหำทรัพย์สินเงินทองได้ตำม
ควำมสำมำรถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
 

 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมโปร่งใส ท้ำให้เห็นภำพหรือปรำกฏกำรณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับควำมโปร่งใสของโครงกำรต่ำง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของกำรทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นกำรทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก กำรเรียนรู้สถำนกำรณ์กำรทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรำกฏกำรทุจริต
ขึ้น หรือกรณีศึกษำที่เกิดขึ้นมำแล้วและมีค้ำพิพำกษำถึงท่ีสุดแล้ว 
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 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรไม่มีกำรทุจริตของภำครัฐ จะท้ำให้เงินภำษีถูกน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ กำรป้องกันและกำรป้องปรำม ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพ้ืนที่ที่
มีควำมเสี่ยง ในกำรทุจริต เช่น กำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ หรือเฝ้ำระวังโครงกำรให้ด้ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริต 
  กลไกหลัก คือ กำรให้ควำมรู้ในรูปแบบกำรฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรทุจริตแบบต่ำง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
  (2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตในต่ำงประเทศ 
  (3) วิธีกำรป้องกัน - ป้องปรำมแบบต่ำง ๆ 
  (4) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวัง 
  (5) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื ออาทร (Generosity : G) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรพัฒนำสังคมไทยให้มีน้้ำใจ โอบอ้อมอำรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐำนะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยำมวิกฤติ หรือกำรร่วมมือในกำร
ร่วมพัฒนำชุมชน 
 

 จำกนิยำมข้ำงต้น STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จึงหมำยถึง ผู้ที่มีควำมพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนำคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐำนจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออำทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่ำงตอบแทน (G)            ให้
ควำมส้ำคัญต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือกำรด้ำรงชีวิตในทำงที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ำยแรงส่งผล
ต่อสังคม รังเกียจกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรพัฒนำโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของกำรมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำร
ป้องกันกำรทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรเผยแพร่หลักกำรของโมเดล STRONG สู่ชุมชน    
จะด้ำเนินกำรโดยส้ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ้ำจังหวัด และมีกำรคัดเลือกผู้แทน/ผู้น้ำชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่ำย 
มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มำอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
กำรน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต  หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรของโมเดล STRONG และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตให้แก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของปัญหำกำรทุจริตและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ การประเมินผล 

ทรัพยากรน ้าและ 
น ้าบาดาล 

การทุจริต/ 
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

1 การเดินทางของ
สายน ้า  
 
 

5 - เพื่อให้มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
และกำรใช้ประโยชน์ใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
 

- เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์
สภำพทรัพยำกรน้้ำและ 
น้้ำบำดำลในระดับภูมิภำคได้ 
 

น ้าผิวดิน 
- วัฏจักรของน้้ำ  
- ประเภทของแหล่งน้้ำ  
- คุณค่ำและกำรใช้
ประโยชน์ เช่น กำร
อุปโภคบรโิภค กำร
อุตสำหกรรม 
กำรเกษตร  
กำรชลประทำน  
กำรคมนำคม  
และกำรท่องเที่ยว 
- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 
- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์
 

น ้าบาดาล 
- ก้ำเนิดน้้ำบำดำล 
- ประเภทแหล่งน้้ำ
บำดำล (ช้ันทรำย หิน
แข็ง หินปูน) 
- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 

- - กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำน
แหล่งน้้ำผิวดินและ  
น้้ำบำดำลในพื้นที ่
- กิจกรรมสำ้รวจ
สถำนกำรณืน้้ำใน
ประเทศไทย (ตำม
ประเด็น Hot Issue) 
 
 
 
 
 

- เอกสำร 
- กำร์ตูน 
- คลิปวีดิโอทั้ง
ออนไลน์และ
ออฟไลน ์
- อินโฟ
กรำฟฟิก 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมชลประทำน 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
 
 

- แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 
- กำรใช้ค้ำถำมและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/กำร
อภิปรำยกลุ่ม 
- กำรสังเกตฤติกรรม 
- กำรประเมินผลงำน
และกำรตรวจผลงำน
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
- เกณฑ์กำรให้
คะแนน (Scoring 
Rubric) 
 
 

4. หน่วยการเรียนรู ้
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- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์

2 เกิดอะไรขึ นกับสายน ้า  
 
 

10 - เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์
ผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 

- เพื่อให้ตระหนักถึง
ผลกระทบเชิงบวกและ 
เชิงลบของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล
ในระดับภมูิภำค โดยปฏิบัติ
ตนอย่ำงเหมำะสมและ
สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 
น ้าผิวดิน 
- กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ 
กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ 
- กำรสูบน้้ำจำกแหล่ง
น้้ำสำธำรณะเพื่อท้ำ
กำรเกษตร 
- กำรคมนำคมทำงน้้ำ 
(คลอง แม่น้้ำ และ
ทะเล) 
- กำรประมง (คลอง 
แม่น้้ำ และทะเล) 
 

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 
น ้าบาดาล  
- รู้จักบ่อบำดำล เช่น 
บ่อตอก บ่อวง และ
บ่อมำตรฐำน 
 

คุณภาพและการใช้
ประโยชน์น ้าและ 
น ้าบาดาลในชุมชน 

STRONG 
Model  
   S และ G : 
ควำมพอเพียงและ
ควำมเอื้ออำทรต่อ
กันในกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำ 
   R : ควำมตื่นรู้
ในกำรรักษำ
ประโยชน์
สำธำรณะ ไม่ทิ้ง
สิ่งปฏิกูลลงใน
แหล่งน้้ำ ไมส่ร้ำง
สิ่งก่อสร้ำงหรือ
กระท้ำกำรใด ๆ   
ที่เป็นกำรล่วงล้ำ้
ล้ำน้้ำ 
   N : ควำมรู้ใน
กำรใช้ทรัพยำกร
น้้ำ/ควำมรู้ในกำร
บ้ำบัดน้้ำเสียจำก
ครัวเรือน/ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรขอ
อนุญำตขุดเจำะ

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำนหรือ
กำรท้ำกิจกรรมส้ำรวจ
แหล่งน้้ำในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เช่น แม่น้้ำ 
ล้ำคลอง อ่ำงเก็บน้้ำ 
แหล่งน้้ำประปำชุมชน 
ท่ำเรือ แหล่งท้ำกำร
ประมงในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมกำรเก็บ
ตัวอย่ำงน้้ำ วิเครำะห์ 
กลิ่น สี ส้ำรวจกำร
บ้ำบัดน้้ำเสียก่อน
ปล่อยลงสูแ่หล่งน้้ำ
สำธำรณะ จำกฟำร์ม
ปศุสัตว์ บ่อกุ้ง และ
โรงงำนอุตสำหกรรม 
ฯลฯ  
 

- เอกสำร 
- คลิปวีดิโอทั้ง
ออนไลน์และ
ออฟไลน ์
- อินโฟ
กรำฟฟิก 
 
 
 
 
 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจริต 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
( STRONG 
Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรพยำกรน้้ำ
บำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมชลประทำน 

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/กำร
อภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผลงำน
และตรวจผลงำน 
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
- เกณฑ์กำรให้
คะแนน (Scoring 
Rubric) 
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- ผลของกำรพัฒนำ
ทั้งในเชิงบวกและ   
เชิงลบ 
- กำรใช้ประโยชน์น้้ำ
และน้้ำบำดำลในแต่
ละภมูิภำค 
 

การสื่อสาร  
- กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักรู้และ
ปรับพฤติกรรม  
    
 
 
 
  

น้้ำบำดำล/ควำมรู้
และทักษะในกำร
สื่อสำรกับคนใน
ชุมชน 
- ควำมเสี่ยงและ
โอกำสที่จะเกิด
กำรทุจริตจำกกำร
พัฒนำหรือกำรใช้
ประโยชน์ดำ้น
ทรัพยำกรน้้ำและ
น้้ำบำลดำล เช่น 
กำรอนุมัติ 
อนุญำต และกำร
ละเมิดหรือกำรบุก
รุกล้ำน้้ำสำธำรณะ 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมควบคุมมลพิษ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมประมง 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมเจ้ำท่ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
- ชมรม Strong จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต 
ประจ้ำจังหวัด 



165 
 

3 นักสืบสายน ้า  
 

15 - เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
สว่นรวมเกีย่วกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล
ในชีวิตจริง 
 

- เพื่อให้รู้เท่ำทันกำรละเมดิ 
หรือกำรกระท้ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ 
และน้้ำบำดำลในชีวิตจริง  
 

- เพื่อให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทักษะในกำร
วิเครำะหค์ุณภำพน้้ำ และ
น้ำผลกำรวิเครำะหไ์ปใช้
ประโยชน์ต่ออำชีพได ้

- มำตรฐำนแหล่งน้้ำ
และน้้ำบำดำล 
(ควำมรู้เบื้องต้น) 
- กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และกำรขออนุญำต
ด้ำเนินกำรหรือใช้
ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรน้้ำและ    
น้้ำบำดำล (ควำมรู้
เบื้องต้น) 
- กำรสื่อสำรต่อสังคม
ชุมชน 
- water footprint /
กำรผลิตที่มีน้้ำเป็น
ต้นทุน 
- มำตรฐำนวิชำชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การขัดกันของ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- นิยำม 
ควำมหมำย และ
ประเภท 
- กรอบแนวคิด
กำรขัดกันระหว่ำง 
ประโยชนส์่วนตน
กับประโยชน์
ส่วนรวม 
 

STRONG 
Model 
- พฤติกรรมที่ควร
กระท้ำและไมค่วร
กระท้ำ (Do/Do 
not) 
- กำรมีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบกำร
ละเมิดหรือกำร
กระท้ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและ
น้้ำบำดำล 
 

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- สถำนกำรณจ์้ำลอง 
- โครงงำน (Project 
based Learning) 
- ปัญหำเป็นฐำน 
(Problem based 
Learning) 
- ปรำกฎกำรเป็นฐำน 
(Phenomenon 
based Learning) 
- กำรยกกรณศีึกษำ 
เช่น เรื่องใกล้ตัวที ่ 
ควรรู้ กำรทิ้งสิ่งปฏิกูล
ลงในแหล่งน้้ำ บ่อดัก
ไขมัน กำรเติมน้้ำใต้ดิน 
บ่อทิ้งขยะ  
- กิจกรรมนักสืบ
สำยน้้ำ เช่น เก็บ
ตัวอย่ำงน้้ำ วิเครำะห์ 
กลิ่น สี ส้ำรวจกำร
ปล่อยน้้ำจำกฟำร์ม 
โรงงำนอุตสำหกรรม 
ส้ำรวจเล้ำหมู บ่อกุ้ง 
ฯลฯ และวิเครำะห์วำ่
เป็นกำรขัดกันระว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัว

- เอกสำร 
- ภำพยนต์สั้น
หรือคลิปวดีิโอ 
(ท้ังออนไลน์
และออฟไลน์) 
- สถำนกำรณ์
ปัญหำ 
- อินโฟ
กรำฟฟิก 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรพยำกร    
น้้ำบำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมเจ้ำท่ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 
- ห้องสมุดโรงเรียน 

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/ 
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผลงำน
และตรวจผลงำน 
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
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 และผลประโยชน์
หรือไม ่

- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจริต 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
(STRONG Model) 
- ชมรม Strong  
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ประจ้ำจังหวดั 

4 ผู้พิทักษ์สายน ้า  15 - เพื่อให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
โดยกำรแสดงออกถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแสกำรกระท้ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 

- เพื่อให้สำมำรถร่วม
ตรวจสอบและแกไ้ขกำร
ละเมิดทรัพยำกรน้้ำและน้้ำ
บำดำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

- ผลกระทบที่เกดิจำก
กำรใช้และพัฒนำท่ี  
ไม่ถูกต้อง 

STRONG 
Model 
- กำรปลุกฝัง
ควำมรูส้ึกเป็น
เจ้ำของ 
- กำรปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง 
Role Model 
- กำรร่วมกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ 
- กำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแส (ข้ัน
พื้นฐำน) 

- บรรยำย 
- อภิปรำย 
- สถำนกำรณจ์้ำลอง 
- โครงงำนผู้พิทักษ์
สำยน้้ำ 

- เอกสำร 
- ภำพยนต์สั้น
หรือคลิปวดีิโอ 
(ท้ังออนไลน์
และออฟไลน์) 
- สถำนกำรณ์
ปัญหำ 
- อินโฟ
กรำฟฟิก 
- เกมส ์
- กำร์ตูน 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจริต 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
(STRONG Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/   
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผลงำน
และตรวจผลงำน 
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
- เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 
(scoring rubric) 
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- ผลกระทบที่เกดิ
จำกกำรใช้และ
พัฒนำท่ีไม่ถูกต้อง 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรพยำกรน้้ำ
บำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมเจ้ำท่ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยใช้วิธีกำรศึกษำด้วย
ตนเอง กรณีศึกษำ กำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบัติรำยบุคคล กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย กำรระดมสมอง และกำร
น้ำเสนอผลงำน 

กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active learning เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กระบวนกำรเรียนรู้ที่
จ้ำเป็นส้ำหรับกำรเตรียมเข้ำสู่โลกอนำคต เช่น  เกม (Game based Learning) โครงงำน (Project based 
Learning) ปัญหำเป็นฐำน  (Problem based Learning) ปรำกฎกำรเป็นฐำน (Phenomenon based 
Learning) สืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry based Learning) 

กำรวัดและประเมินผล เน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ กำรประเมินตำมสภำพจริง 

เครื่องมือประเมินและกลยุทธ์ทำงกำรประเมิน ที่ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ที่
จะช่วยให้ครูสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นได้อย่ำงมีประสิทธิผล  อันได้แก่ 1) เกณฑ์กำร
ประเมิน (Rubric) 2) กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (Performance based Assessments: PBAs) 3) กำรประเมิน
จำกแฟ้มสะสมผลงำน  (Portfolios Assessment) 4) กำรประเมินตนเอง  (Student self-assessment)  
5) กำรประเมินเพ่ือนประเมินเพ่ือน (Peer-Assessment) 6) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน (Student 
Response)  

 
6. แนวทางการน้าหลักสูตรไปใช้ 

 (1) จัดท้ำเป็น 1 รำยวิชำ จ้ำนวน 3 หน่วยกิต 
 (2) จัดท้ำเป็นหน่วยกำรเรียนรู้ โดยอำจำรย์ผู้สอนสำมำรถน้ำเนื้อหำใหม่ในหน่วยกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
ไปปรับใช้/ประยุกต์ใช้ในรำยวิชำของตนเอง 
 (3) จัดท้ำเป็นวิชำเลือก 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล 

ส้าหรับ กลุ่มทหาร ต้ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

น้้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก ทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ้ำวัน รวมทั้งใช้เพ่ือกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น กำรรักษำดูแลรวมถึงกำรสร้ำง
จิตส้ำนึกให้สังคมมีควำมตระหนักถึงคุณค่ำของน้้ำจึงเป็นเรื่องที่จ้ำเป็น 

ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชำชนนิยมปลูกบ้ำนอยู่ริมฝั่งแม่น้้ำ ประชำชนบำงรำย   
ได้มีกำรต่อแพไม้และปลูกเรือนอยู่บนแพไม้เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยริมล้ำคลอง ทั้งนี้ เพ่ือควำมสะดวกจำกกำรใช้น้้ำ  
ในกำรคมนำคมทำงน้้ำ กำรท้ำเกษตรกรรม กำรค้ำขำย และบรรยำกำศริมฝั่งน้้ำยังก่อให้เกิดควำมเย็นสบำยแก่
ผู้ที่พักอำศัยอยู่ริมฝั่งน้้ำ จนกลำยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่อำศัยร่วมกับสำยน้้ำมำโดยตลอด ต่อมำเมื่อ
ประเทศได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้น โดยเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็นสังคมอุตสำหกรรมท้ำให้ควำมต้องกำร
ใช้พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้ำจึงมีสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำโดยมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ หรือกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรจำกแหล่งน้้ำมำกยิ่งขึ้น  

ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ติดแม่น้้ำล้ำคลอง ประชำชนนิยมสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
บำงแห่งใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม บำงพ้ืนที่มีกำรขุดเจำะแหล่งน้้ำบำดำลจ้ำนวนมำก 
จนก่อให้เกิดปัญหำดินทรุด หรือบำงพ้ืนที่ได้มีกำรขุดหน้ำดินไปขำยจนพ้ืนที่ดังกล่ำวกลำยเป็นบ่อขนำดใหญ่ 
จำกนั้นได้มีกำรน้ำขยะมำฝังกลบในบ่อ ส่งผลให้สำรเคมีจำกขยะปนเปื้อนลงสู่น้้ำบำดำล หรือไหลซึมลงสู่แม่น้้ำ
ล้ำคลอง  

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เคยได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกำรใช้ประโยน์จำกทรัพยำกรน้้ำใน
ลักษณะละเมิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกสิ่งก่อสร้ำงล่วงล้้ำล้ำน้้ำ กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้้ำ หรือกรณีอ่ืน ๆ        
ที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท้ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ หรือ
กระท้ำควำมผิดต่อต้ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยกำรละเลย เพิกเฉย หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชนบำงรำย    
ซึ่งได้ส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมม่ันคงทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่ำงมำก 

ดังนั้น กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ “น้้ำและน้้ำบำดำล” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรป้องกันกำรทุจริต  
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำว เป็นสิ่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ควำมส้ำคัญ จึงได้สร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต หรือ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ น้้ำและน้้ำบำดำล 
ที่มีเนื้อหำสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คือ กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำในลักษณะที่เป็น
กำรละเมิด (Abuse) ต่อผลประโยชน์สำธำรณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีควำมตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลตำมบทบำทหน้ำที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในกำรเรียนกำรสอน
ตลอดหลักสูตร โดยเจ้ำพนักงำนของรัฐในกลุ่มทหำร ต้ำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มี
ควำมส้ำคัญและจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้คุณค่ำและควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล เพ่ือให้
เกิดควำมรู้สึกหวงแหน และมีส่วนรวมในกำรปกป้องรักษำทรัพยำกรน้้ำ ร่วมถึงมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้
เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำไปในทำงที่ผิด หรือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
ในชุมชน สังคมใกล้ตัว  
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.1 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับ
กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลในชีวิตจริง 

2.2 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจผลประโยชน์ทับซ้อน และผลกระทบจำกกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 

2.3 เพ่ือให้รู้เท่ำทันกำรละเมิด หรือกำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลใน
ชีวิตจริง 

2.4 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ และน้ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้
ประโยชน์ต่ออำชีพได้  
 2.5 เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล โดยกำรแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
เฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแส กำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 2.6 เพ่ือให้สำมำรถร่วมตรวจสอบและแก้ไขกำรละเมิดทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
  
3. โครงสร้างเนื อหาสาระ 

ล้าดับ เนื อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- STRONG Model 
- กรอบแนวคิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

3 

2 ความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
- STRONG Model 
- กรณีศึกษำควำมเสี่ยงและกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
- กฎหมำยและกำรขออนุญำต 
- กำรสื่อสำรต่อสังคมชุมชน 
- กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 
- ผลจำกกำรละเว้น  

3 

3 ผู้พิทักษ์สายน ้า 
- STRONG Model 
- ปลูกฝังควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 
- กำรเฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแส 
- ผลจำกกำรละเว้น 
- แนวทำงกำรประสำนและด้ำเนินกำรตำมหน้ำที่อ้ำนำจ 

6 

รวม 12 
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โมเดล STRONG เป็นกำรน้ำตัวอักษรแรกของศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีควำมหมำยเชิงบวก จ้ำนวน 6 ค้ำ 
มำประกอบเป็นค้ำศัพท์สื่อควำมหมำยถึง “ควำมแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โดยมีควำมมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำกับควำมโปร่งใส กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กำรตระหนักรู้และใส่ใจปัญหำกำรทุจริต และร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอ้ืออำทร  
บนพ้ืนฐำนของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียงต้ำนทุจริตและเป็นแกนน้ำ
สร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีกำรสร้ำงและพัฒนำโดยรองศำสตรำจำรย์ ดร. มำณี 
ไชยธีรำนุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภำพ ดังนี้ 

*แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 จำกแผนภำพข้ำงต้น สำมำรถอธิบำยนิยำมเชิงปฏิบัติกำรได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่ำงกันตำมวิธีคิด สภำพควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถ รวมทั้งตำมสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอัตโนมัติจะน้ำไปสู่จิตส้ำนึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียด
บังรัฐ ไม่รับอำมิสสินบนโดยมิต้องจ้ำกัดขอบเขตของกำรประกอบอำชีพที่สุจริต สำมำรถหำทรัพย์สินเงินทองได้
ตำมควำมสำมำรถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
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 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมโปร่งใส ท้ำให้เห็นภำพหรือปรำกฏกำรณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับควำมโปร่งใสของโครงกำรต่ำง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของกำรทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นกำรทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก กำรเรียนรู้สถำนกำรณ์กำรทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรำกฏกำรทุจริต
ขึ้น หรือกรณีศึกษำที่เกิดขึ้นมำแล้วและมีค้ำพิพำกษำถึงท่ีสุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรไม่มีกำรทุจริตของภำครัฐ จะท้ำให้เงินภำษีถูกน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ กำรป้องกันและกำรป้องปรำม ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพ้ืนที่ที่
มีควำมเสี่ยง ในกำรทุจริต เช่น กำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ หรือเฝ้ำระวังโครงกำรให้ด้ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริต 
  กลไกหลัก คือ กำรให้ควำมรู้ในรูปแบบกำรฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรทุจริตแบบต่ำง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
  (2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตในต่ำงประเทศ 
  (3) วิธีกำรป้องกัน - ป้องปรำมแบบต่ำง ๆ 
  (4) ควำมรู้เกี่ยวกำรเฝ้ำระวัง 
  (5) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื ออาทร (Generosity : G) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรพัฒนำสังคมไทยให้มีน้้ำใจ โอบอ้อมอำรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐำนะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยำมวิกฤติ หรือกำรร่วมมือในกำร
ร่วมพัฒนำชุมชน 
 

 จำกนิยำมข้ำงต้น STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จึงหมำยถึง ผู้ที่มีควำมพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนำคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐำนจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออำทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่ำงตอบแทน (G)            ให้
ควำมส้ำคัญต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือกำรด้ำรงชีวิตในทำงที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ำยแรงส่งผล
ต่อสังคม รังเกียจกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
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 นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรพัฒนำโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของกำรมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำร
ป้องกันกำรทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรเผยแพร่หลักกำรของโมเดล STRONG สู่ชุมชนจะ
ด้ำเนินกำรโดยส้ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ้ำจังหวัด และมีกำรคัดเลือกผู้แทน/ผู้น้ำชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่ำยมี
ควำมสำมำรถและทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มำอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
กำรน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต  หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เป็นต้น เพ่ือให้    
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรของโมเดล STRONG และกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตให้แก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนัก
รู้เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของปัญหำกำรทุจริตและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ การประเมินผล 

ทรัพยากรน ้าและน ้า
บาดาล 

การทุจริต/ 
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

1 การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 
 

3 - เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล
ในชีวิตจริง 
 

- เพื่อให้มีควำมรู้      
ควำมเข้ำใจผลประโยชน์
ทับซ้อน และผลกระทบ
จำกกำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 

น ้าผิวดิน 
- วัฏจักรของน้้ำ  
- ประเภทของ    
แหล่งน้้ำ  
- คุณค่ำและกำรใช้
ประโยชน์ เช่น     
กำรอุปโภคบริโภค 
กำรอุตสำหกรรม 
กำรเกษตร  
กำรชลประทำน  
กำรคมนำคม  
และกำรท่องเที่ยว 
- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 
- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์
 

น ้าบาดาล 
- ก้ำเนิดน้้ำบำดำล 
- ประเภทแหล่งน้้ำ
บำดำล (ช้ันทรำย หิน
แข็ง หินปูน) 

STRONG 
Model  
   S และ G : 
ควำมพอเพียงและ
ควำมเอื้ออำทร  
ต่อกันในกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำ 
   R : ควำมตื่นรู้
ในกำรรักษำ
ประโยชน์
สำธำรณะ ไม่ทิ้ง
สิ่งปฏิกูลลงใน
แหล่งน้้ำ ไมส่ร้ำง
สิ่งก่อสร้ำงหรือ
กระท้ำกำรใด ๆ   
ที่เป็นกำรล่วงล้ำ้
ล้ำน้้ำ 
   N : ควำมรู้ใน
กำรใช้ทรัพยำกร
น้้ำ/ควำมรู้ในกำร
บ้ำบัดน้้ำเสียจำก
ครัวเรือน/ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรขอ

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำน
แหล่งน้้ำผิวดินและ  
น้้ำบำดำลในพื้นที ่
- กิจกรรมสำ้รวจ
สถำนกำรณ์น้้ำใน
ประเทศไทย (ตำม
ประเด็น Hot Issue) 
 
 
 
 
 

- เอกสำร 
- กำร์ตูน 
- คลิปวีดิโอทั้ง
ออนไลน์และ
ออฟไลน ์
- อินโฟ
กรำฟฟิก 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจริต 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
( STRONG 
Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์

- รำยงำนกำรศึกษำ
ส่วนบุคคล/กลุม่ 
 

4. หน่วยการเรียนรู ้
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- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 
- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์
- พระรำชบัญญตัิ
ทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 
- กฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรควบคุมคณุภำพ
ทรัพยำกรน้้ำ 
- กฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรควบคุมคณุภำพ
สิ่งแวดล้อม 
 

อนุญำตขุดเจำะ 
น้้ำบำดำล/ควำมรู้
และทักษะในกำร
สื่อสำรกับคนในชุมชน 
- ควำมเสี่ยงและ
โอกำสที่จะเกิด
กำรทุจริตจำกกำร
พัฒนำหรือกำรใช้
ประโยชน์ดำ้น
ทรัพยำกรน้้ำและ
น้้ำบำลดำล เช่น 
กำรอนุมัต ิอนญุำต 
และกำรละเมิด
หรือกำรบุกรุก   
ล้ำน้้ำสำธำรณะ 
 

การขัดกันของ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- นิยำม ควำมหมำย 
และประเภท 
- กรอบแนวคิด
กำรขัดกันระหว่ำง 
ประโยชนส์่วนตน
กับประโยชน์
ส่วนรวม 

กรมทรัพยำกร    
น้้ำบำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมชลประทำน 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
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2 ความเสี่ยงและการ
ทุจริตด้านทรัพยากร
น ้าและน ้าบาดาล  
 
 

3 - เพื่อให้รู้เท่ำทันกำร
ละเมิด หรือกำรกระท้ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล
ในชีวิตจริง 
 

- เพื่อให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทักษะในกำร
วิเครำะหค์ุณภำพน้้ำ และ
น้ำผลกำรวิเครำะหไ์ปใช้
ประโยชน์ต่ออำชีพได ้

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 
น ้าผิวดิน 
- กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ 
กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ 
- กำรสูบน้้ำจำกแหล่ง
น้้ำสำธำรณะเพื่อท้ำ
กำรเกษตร 
- กำรคมนำคมทำงน้้ำ 
(คลอง แม่น้้ำ และ
ทะเล) 
- กำรประมง (คลอง 
แม่น้้ำ และทะเล) 
 

คุณภาพและการใช้
ประโยชน์น ้าและ 
น ้าบาดาลในชุมชน 
- ผลของกำรพัฒนำ
ทั้งในเชิงบวกและ   
เชิงลบ 
- กำรใช้ประโยชน์น้้ำ
และน้้ำบำดำลใน    
แต่ละภูมิภำค 
 

การสื่อสาร  
- กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักรู้และ
ปรับพฤติกรรม  

- STRONG 
Model 
- กำรขัดกันของ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- กรณีศึกษำควำม
เสี่ยงและโอกำสที่
จะเกิดกำรทุจรติ
จำกกำรพัฒนำ
หรือกำรใช้
ประโยชน์ดำ้น
ทรัพยำกรน้้ำและ
น้้ำบำลดำล เช่น 
กำรอนุมัติ 
อนุญำต และกำร
ละเมิดหรือกำรบุก
รุกล้ำน้้ำสำธำรณะ 
- กรณีศึกษำ :   
ผลจำกกำรละเว้น 

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำนหรือ
กำรท้ำกิจกรรมส้ำรวจ
แหล่งน้้ำในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เช่น แม่น้้ำ 
ล้ำคลอง อ่ำงเก็บน้้ำ 
แหล่งน้้ำประปำชุมชน 
ท่ำเรือ แหล่งท้ำกำร
ประมงในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 
 

- เอกสำร 
- คลิปวีดิโอทั้ง
ออนไลน์และ
ออฟไลน ์
- อินโฟ
กรำฟฟิก 
 
 
 
 
 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจริต 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
( STRONG Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรพยำกร    
น้้ำบำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมชลประทำน 

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/   
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผลงำน
และตรวจผลงำน 
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
- เกณฑ์กำรให้
คะแนน (Scoring 
Rubric) 
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- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมควบคุมมลพิษ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมประมง 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมเจ้ำท่ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
- ชมรม Strong  
จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต ประจ้ำจังหวัด 
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3 ผู้พิทักษ์สายน ้า  6 - เพื่อให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
โดยกำรแสดงออกถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแส กำรกระท้ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
- เพื่อให้สำมำรถร่วม
ตรวจสอบและแกไ้ขกำร
ละเมิดทรัพยำกรน้้ำและน้้ำ
บำดำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- ผลกระทบที่เกดิจำก
กำรใช้และพัฒนำท่ีไม่
ถูกต้อง 

STRONG 
Model 
- กำรปลุกฝัง
ควำมรูส้ึกเป็น
เจ้ำของ 
- กำรปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง 
Role Model 
- กำรร่วมกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ 
- กำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแส    
(ข้ันพ้ืนฐำน) 
- ผลกระทบที่เกดิ
จำกกำรใช้และ
พัฒนำท่ีไม่ถูกต้อง 
 

- บรรยำย 
- อภิปรำยกลุม่ 
 

- เอกสำร 
- ภำพยนต์สั้น
หรือคลิปวดีิโอ 
(ท้ังออนไลน์
และออฟไลน์) 
- สถำนกำรณ์
ปัญหำ 
- อินโฟกรำฟฟิก 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจริต 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
(STRONG Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรพยำกร    
น้้ำบำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมเจ้ำท่ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/    
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- รำยงำนกำรศึกษำ
ส่วนบุคคล/กลุม่ 
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และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยใช้วิธีกำรศึกษำด้วย
ตนเอง กรณีศึกษำ กำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบัติรำยบุคคล กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย กำรระดมสมอง และกำร
น้ำเสนอผลงำน 

กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active learning เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กระบวนกำรเรียนรู้ที่
จ้ำเป็นส้ำหรับกำรเตรียมเข้ำสู่โลกอนำคต เช่น  เกม (Game based Learning) โครงงำน (Project based 
Learning) ปัญหำเป็นฐำน  (Problem based Learning) ปรำกฎกำรเป็นฐำน (Phenomenon based 
Learning) สืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry based Learning) 

กำรวัดและประเมินผล เน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ กำรประเมินตำมสภำพจริง 

เครื่องมือประเมินและกลยุทธ์ทำงกำรประเมิน ที่ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ที่
จะช่วยให้เกิดกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิผล อันได้แก่ 1) เกณฑ์
กำรประเมิน (Rubric) 2) กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (Performance based Assessments: PBAs) 3) กำร
ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolios Assessment) 4) กำรประเมินตนเอง (Student self-assessment)  5) กำร
ประเมินเพ่ือนประเมินเพ่ือน (Peer-Assessment) 6) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม (Student 
Response)  

 
6. แนวทางการน้าหลักสูตรไปใช้ 

(1)  ทหำร - หลักสูตรตำมแนวทำงกำรรับรำชกำรและหลักสูตรเพ่ิมพูนควำมรู้ 
 (2)  ต้ำรวจ - หลักสูตรฝึกอบรมที่เลื่อนต้ำแหน่งสูงขึ้นและหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืน ๆ  
 (3)  บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หลักสูตรฝึกอบรมที่เลื่อนต้ำแหน่งสูงขึ้นและหลักสูตร

ฝึกอบรมอ่ืน ๆ 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล 

ส้าหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

น้้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก ทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโภค   
ในชีวิตประจ้ำวัน รวมทั้งใช้เพ่ือกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น กำรรักษำดูแลรวมถึงกำรสร้ำง
จิตส้ำนึกให้สังคมมีควำมตระหนักถึงคุณค่ำของน้้ำจึงเป็นเรื่องที่จ้ำเป็น 

ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชำชนนิยมปลูกบ้ำนอยู่ริมฝั่งแม่น้้ำ ประชำชนบำงรำย    
ได้มีกำรต่อแพไม้และปลูกเรือนอยู่บนแพไม้เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยริมล้ำคลอง ทั้งนี้ เพ่ือควำมสะดวกจำกกำรใช้
น้้ำในกำรคมนำคมทำงน้้ำ กำรท้ำเกษตรกรรม กำรค้ำขำย และบรรยำกำศริมฝั่งน้้ำยังก่อให้เกิดควำมเย็นสบำย
แก่ผู้ที่พักอำศัยอยู่ริมฝั่งน้้ำ จนกลำยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่อำศัยร่วมกับสำยน้้ำมำโดยตลอด ต่อมำเมื่อ
ประเทศได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้น โดยเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็นสังคมอุตสำหกรรมท้ำให้ควำมต้องกำร
ใช้พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้ำจึงมีสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำโดยมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ หรือกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรจำกแหล่งน้้ำมำกยิ่งขึ้น  

ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ติดแม่น้้ำล้ำคลอง ประชำชนนิยมสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
บำงแห่งใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม บำงพ้ืนที่มีกำรขุดเจำะแหล่งน้้ำบำดำลจ้ำนวนมำก 
จนก่อให้เกิดปัญหำดินทรุด หรือบำงพ้ืนที่ได้มีกำรขุดหน้ำดินไปขำยจนพ้ืนที่ดังกล่ำวกลำยเป็นบ่อขนำดใหญ่ 
จำกนั้นได้มีกำรน้ำขยะมำฝังกลบในบ่อ ส่งผลให้สำรเคมีจำกขยะปนเปื้อนลงสู่น้้ำบำดำล หรือไหลซึมลงสู่แม่น้้ำ
ล้ำคลอง  

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เคยได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้้ำ  
ในลักษณะละเมิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกสิ่งก่อสร้ำงล่วงล้้ำล้ำน้้ำ กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้้ำ หรือกรณีอ่ืน ๆ        
ที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท้ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ
กระท้ำควำมผิดต่อต้ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยกำรละเลย เพิกเฉย หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชนบำงรำย     
ซึ่งได้ส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมม่ันคงทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่ำงมำก 

ดังนั้น กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ “น้้ำและน้้ำบำดำล” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรป้องกันกำรทุจริต  
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำว เป็นสิ่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ควำมส้ำคัญ จึงได้สร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต หรือ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ น้้ำและน้้ำบำดำล 
ที่มีเนื้อหำสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คือ กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำในลักษณะที่เป็น
กำรละเมิด (Abuse) ต่อผลประโยชน์สำธำรณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีควำมตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลตำมบทบำทหน้ำที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในกำรเรียนกำรสอน
ตลอดหลักสูตร โดยกลุ่มวิทยำกร ป.ป.ช. บุคลำกรภำครัฐ และรัฐวิสำหกิจ เป็นผู้ที่มีควำมส้ำคัญและจ้ำ เป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้คุณค่ำและควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมรู้สึกหวงแหน 
และมีส่วนรวมในกำรปกป้องรักษำทรัพยำกรน้้ำ ร่วมถึงมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ
ไปในทำงท่ีผิด หรือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในชุมชน สังคมใกล้ตัว  
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

2.1 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลในชีวิตจริง 

2.2 เพ่ือให้มีทักษะในกำรสื่อสำรเพ่ือชี้ประเด็น และน้ำอภิปรำยเพ่ือวิเครำะห์กำรขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 

2.3 เพ่ือให้รู้เท่ำทันกำรละเมิด หรือกำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลใน
ชีวิตจริง 

2.4 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ และน้ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้
ประโยชน์ต่ออำชีพได้  
 2.5 เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล โดยกำรแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
เฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแสกำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 2.6 เพ่ือให้สำมำรถร่วมตรวจสอบและแก้ ไขกำรละเมิดทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
 2.7 เพ่ือให้มีทักษะในกำรสื่อสำรเพ่ือน้ำอภิปรำยแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงสันติด้ำนกำร
ละเมิดทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
  
3. โครงสร้างเนื อหาสาระ 

ล้าดับ เนื อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- STRONG Model 
- กรอบแนวคิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

3 

2 ความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
- STRONG Model 
- กรณีศึกษำควำมเสี่ยงและกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
- กฎหมำยและกำรขออนุญำต 
- กำรสื่อสำรต่อสังคมชุมชน 
- กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ  

3 

3 ผู้พิทักษ์สายน ้า 
- STRONG Model 
- ปลูกฝังควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 
- กำรเฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแส 
- กำรสื่อสำร แรงจูงใจ บุคลิกภำพ 

6 

รวม 12 
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โมเดล STRONG เป็นกำรน้ำตัวอักษรแรกของศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีควำมหมำยเชิงบวก จ้ำนวน 6 ค้ำ 
มำประกอบเป็นค้ำศัพท์สื่อควำมหมำยถึง “ควำมแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดย
มีควำมมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำกับควำมโปร่งใส กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กำรตระหนักรู้และใส่ใจปัญหำกำรทุจริต และร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอ้ืออำทรบน
พ้ืนฐำนของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียงต้ำนทุจริตและเป็นแกนน้ำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีกำรสร้ำงและพัฒนำโดยรองศำสตรำจำรย์ ดร. มำณี 
ไชยธีรำนุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภำพ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 จำกแผนภำพข้ำงต้น สำมำรถอธิบำยนิยำมเชิงปฏิบัติกำรได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่ำงกันตำมวิธีคิด สภำพควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถ รวมทั้งตำมสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอัตโนมัติจะน้ำไปสู่จิตส้ำนึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียด
บังรัฐ ไม่รับอำมิสสินบนโดยมิต้องจ้ำกัดขอบเขตของกำรประกอบอำชีพที่สุจริต สำมำรถหำทรัพย์สินเงินทองได้
ตำมควำมสำมำรถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
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 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมโปร่งใส ท้ำให้เห็นภำพหรือปรำกฏกำรณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับควำมโปร่งใสของโครงกำรต่ำง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของกำรทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นกำรทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก กำรเรียนรู้สถำนกำรณ์กำรทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรำกฏกำรทุจริต
ขึ้น หรือกรณีศึกษำที่เกิดขึ้นมำแล้วและมีค้ำพิพำกษำถึงท่ีสุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรไม่มีกำรทุจริตของภำครัฐ จะท้ำให้เงินภำษีถูกน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ กำรป้องกันและกำรป้องปรำม ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพ้ืนที่ที่
มีควำมเสี่ยง ในกำรทุจริต เช่น กำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ หรือเฝ้ำระวังโครงกำรให้ด้ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริต 
  กลไกหลัก คือ กำรให้ควำมรู้ในรูปแบบกำรฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรทุจริตแบบต่ำง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
  (2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตในต่ำงประเทศ 
  (3) วิธีกำรป้องกัน - ป้องปรำมแบบต่ำง ๆ 
  (4) ควำมรู้เกี่ยวกำรเฝ้ำระวัง 
  (5) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

 (6) เอื ออาทร (Generosity : G) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรพัฒนำสังคมไทยให้มีน้้ำใจ โอบอ้อมอำรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐำนะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยำมวิกฤติ หรือกำรร่วมมือในกำร
ร่วมพัฒนำชุมชน 
 

 จำกนิยำมข้ำงต้น STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จึงหมำยถึง ผู้ที่มีควำมพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนำคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐำนจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออำทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่ำงตอบแทน (G)            ให้
ควำมส้ำคัญต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือกำรด้ำรงชีวิตในทำงที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ำยแรงส่งผล
ต่อสังคม รังเกียจกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
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 นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรพัฒนำโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของกำรมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำร
ป้องกันกำรทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรเผยแพร่หลักกำรของโมเดล STRONG สู่ชุมชน    
จะด้ำเนินกำรโดยส้ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ้ำจังหวัด และมีกำรคัดเลือกผู้แทน/ผู้น้ำชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่ำย 
มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มำอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
กำรน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต  หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรของโมเดล STRONG และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตให้แก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของปัญหำกำรทุจริตและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ การประเมินผล 

ทรัพยากรน ้าและ   
น ้าบาดาล 

การทุจริต/ 
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

1 การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 
 

3 - เพื่อให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกร
น้้ำและน้้ำบำดำลในชีวิต
จริง 
 

- เพื่อให้มีทักษะในกำร
สื่อสำรเพื่อช้ีประเด็น และ
น้ำอภิปรำยเพื่อวิเครำะห์
กำรขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเกีย่วกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 

น ้าผิวดิน 
- วัฏจักรของน้้ำ  
- ประเภทของแหล่งน้้ำ  
- คุณค่ำและกำรใช้
ประโยชน์ เช่น กำร
อุปโภคบรโิภค     
กำรอุตสำหกรรม 
กำรเกษตร  
กำรชลประทำน  
กำรคมนำคม  
และกำรท่องเที่ยว 
- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 
- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์
 

น ้าบาดาล 
- ก้ำเนิดน้้ำบำดำล 
- ประเภทแหล่ง    
น้้ำบำดำล (ช้ันทรำย 
หินแข็ง หินปูน) 
- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และคณุภำพ 

STRONG 
Model  
   S และ G : 
ควำมพอเพียงและ
ควำมเอื้ออำทร  
ต่อกันในกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำ 
   R : ควำมตื่นรู้
ในกำรรักษำ
ประโยชน์สำธำรณะ 
ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกลูลง
ในแหล่งน้้ำ ไม่สร้ำง
สิ่งก่อสร้ำงหรือ
กระท้ำกำรใด ๆ    
ที่เป็นกำรล่วงล้ำ้
ล้ำน้้ำ 
   N : ควำมรู้ใน
กำรใช้ทรัพยำกร
น้้ำ/ควำมรู้ในกำร
บ้ำบัดน้้ำเสียจำก
ครัวเรือน/ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรขอ
อนุญำตขุดเจำะน้้ำ

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำน
แหล่งน้้ำผิวดินและน้้ำ
บำดำลในพื้นที ่
- กิจกรรมสำ้รวจ
สถำนกำรณ์น้้ำใน
ประเทศไทย (ตำม
ประเด็น Hot Issue) 
 
 
 
 
 

- เอกสำร 
- กำร์ตูน 
- คลิปวีดิโอทั้ง
ออนไลน์และ
ออฟไลน ์
- อินโฟ
กรำฟฟิก 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจริต 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
( STRONG 
Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์

- รำยงำนกำรศึกษำ
ส่วนบุคคล/กลุม่ 
 

4. หน่วยการเรียนรู ้
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- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์
- พระรำชบัญญตัิ
ทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 
- กฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรควบคุมคณุภำพ
ทรัพยำกรน้้ำ 
- กฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรควบคุมคณุภำพ
สิ่งแวดล้อม 
 

บำดำล/ควำมรู้
และทักษะในกำร
สื่อสำรกับคนใน
ชุมชน 
- ควำมเสี่ยงและ
โอกำสที่จะเกิด
กำรทุจริตจำกกำร
พัฒนำหรือกำรใช้
ประโยชน์ดำ้น
ทรัพยำกรน้้ำและ
น้้ำบำลดำล เช่น 
กำรอนุมัติ 
อนุญำต และกำร
ละเมิดหรือกำรบุก
รุกล้ำน้้ำสำธำรณะ 
- ระบบหรือ
ช่องทำงในกำร
ติดต่อสอบถำม 
ปรึกษำ หรือช้ีช่อง
แจ้งเบำะแส 
 

การขัดกันของ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- นิยำม 
ควำมหมำย และ
ประเภท 

กรมทรัพยำกร    
น้้ำบำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมชลประทำน 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
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- กรอบแนวคิด
กำรขัดกันระหว่ำง 
ประโยชนส์่วนตน
กับประโยชน์
ส่วนรวม 

2 ความเสี่ยงและการ
ทุจริตด้านทรัพยากร
น ้าและน ้าบาดาล  
 
 

3 - เพื่อให้รู้เท่ำทันกำร
ละเมิด หรือกำรกระท้ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล
ในชีวิตจริง 
 

- เพื่อให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทักษะในกำร
วิเครำะหค์ุณภำพน้้ำ และ
น้ำผลกำรวิเครำะหไ์ปใช้
ประโยชน์ต่ออำชีพได ้

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 
น ้าผิวดิน 
- กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ 
กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ 
- กำรสูบน้้ำจำกแหล่ง
น้้ำสำธำรณะเพื่อท้ำ
กำรเกษตร 
- กำรคมนำคมทำงน้้ำ 
(คลอง แม่น้้ำ และ
ทะเล) 
- กำรประมง (คลอง 
แม่น้้ำ และทะเล) 
 

คุณภาพและการใช้
ประโยชน์น ้าและ 
น ้าบาดาลในชุมชน 
- ผลของกำรพัฒนำ
ทั้งในเชิงบวกและ   
เชิงลบ 
- กำรใช้ประโยชน์น้้ำ
และน้้ำบำดำลในแต่ละ
ภูมิภำค 

- STRONG 
Model 
- กำรขัดกันของ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- กรณีศึกษำควำม
เสี่ยงและโอกำสที่
จะเกิดกำรทุจรติ
จำกกำรพัฒนำ
หรือกำรใช้
ประโยชน์ดำ้น
ทรัพยำกรน้้ำและ
น้้ำบำลดำล เช่น 
กำรอนุมัติ 
อนุญำต และกำร
ละเมิดหรือกำรบุก
รุกล้ำน้้ำสำธำรณะ 
- กรณีศึกษำ : ผล
จำกกำรละเว้น 

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำนหรือ
กำรท้ำกิจกรรมส้ำรวจ
แหล่งน้้ำในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เช่น แม่น้้ำ 
ล้ำคลอง อ่ำงเก็บน้้ำ 
แหล่งน้้ำประปำชุมชน 
ท่ำเรือ แหล่งท้ำกำร
ประมงในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 
 

- เอกสำร 
- คลิปวีดิโอทั้ง
ออนไลน์และ
ออฟไลน ์
- อินโฟ
กรำฟฟิก 
 
 
 
 
 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจริต 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
( STRONG 
Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/   
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- กำรประเมินผลงำน
และตรวจผลงำน 
(ส่วนบุคคล/กลุม่) 
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การสื่อสาร  
- กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักรู้และ
ปรับพฤติกรรม  
    
 
 
 
  

- ระบบหรือ
ช่องทำงในกำร
ติดต่อสอบถำม 
ปรึกษำ หรือช้ีช่อง
แจ้งเบำะแส 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกร    
น้้ำบำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมชลประทำน 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมควบคุมมลพิษ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมประมง 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมเจ้ำท่ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
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- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
- ชมรม Strong  
จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริตประจ้ำจังหวัด 

3 ผู้พิทักษ์สายน ้า  6 - เพื่อให้มีเจตคติหวงแหน
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
โดยกำรแสดงออกถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแส กำรกระท้ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
- เพื่อให้สำมำรถร่วม
ตรวจสอบและแกไ้ขกำร
ละเมิดทรัพยำกรน้้ำและน้้ำ
บำดำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- ผลกระทบที่เกดิจำก
กำรใช้และพัฒนำท่ี  
ไม่ถูกต้อง 

STRONG 
Model 
- กำรปลูกฝัง
ควำมรูส้ึกเป็น
เจ้ำของ 
- กำรปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง 
Role Model 
- กำรร่วมกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ 
- กำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแส (ข้ัน
พื้นฐำน) 
- ผลกระทบที่เกดิ
จำกกำรใช้และ
พัฒนำท่ีไม่ถูกต้อง 
- ระบบหรือ
ช่องทำงในกำร
ติดต่อสอบถำม 
ปรึกษำ หรือช้ีช่อง
แจ้งเบำะแส 

- บรรยำย 
- อภิปรำยกลุม่ 
 

- เอกสำร 
- ภำพยนต์สั้น
หรือคลิปวดีิโอ 
(ท้ังออนไลน์
และออฟไลน์) 
- สถำนกำรณ์
ปัญหำ 
- อินโฟ
กรำฟฟิก 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักส่งเสรมิและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำนทุจริต 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช.  
(STRONG Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล 

- แบบทดสอบหลัง
เรียนหรือหลังท้ำ
กิจกรรม 
- กำรสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนกลุม่/   
กำรอภิปรำย 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
- รำยงำนกำรศึกษำ
ส่วนบุคคล/กลุม่ 
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- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
กรมเจ้ำท่ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยใช้วิธีกำรศึกษำด้วย
ตนเอง กรณีศึกษำ กำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบัติรำยบุคคล กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย กำรระดมสมอง และกำร
น้ำเสนอผลงำน 

กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active learning เน้นผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นส้ำคัญ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
กระบวนกำรเรียนรู้ที่จ้ำเป็นส้ำหรับกำรเตรียมเข้ำสู่โลกอนำคต เช่น  เกม (Game based Learning) โครงงำน 
(Project based Learning) ปัญหำเป็นฐำน (Problem based Learning) ปรำกฎกำรเป็นฐำน (Phenomenon 
based Learning) สืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry based Learning) 

กำรวัดและประเมินผล เน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ กำรประเมินตำมสภำพจริง 

เครื่องมือประเมินและกลยุทธ์ทำงกำรประเมิน ที่ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ที่
จะช่วยให้เกิดกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิผล อันได้แก่ 1) เกณฑ์
กำรประเมิน (Rubric) 2) กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (Performance based Assessments: PBAs) 3) กำรประเมิน
จำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolios Assessment) 4) กำรประเมินตนเอง (Student self-assessment)  5) กำรประเมิน
เพ่ือนประเมินเพ่ือน (Peer-Assessment) 6) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแกผู่้เข้ำรับกำรอบรม (Student Response)  

 
6. แนวทางการน้าหลักสูตรไปใช้ 

6.1  ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ของส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
 6.2  ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
 6.3  ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลำกรภำครัฐ  และรัฐวิสำหกิจ 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าและน ้าบาดาล 

ส้าหรับ กลุ่มโค้ช 
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 

น้้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก ทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ้ำวัน รวมทั้งใช้เพ่ือกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น กำรรักษำดูแลรวมถึงกำรสร้ำง
จิตส้ำนึกให้สังคมมีควำมตระหนักถึงคุณค่ำของน้้ำจึงเป็นเรื่องที่จ้ำเป็น 

ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชำชนนิยมปลูกบ้ำนอยู่ริมฝั่งแม่น้้ำ ประชำชนบำงรำย   
ได้มีกำรต่อแพไม้และปลูกเรือนอยู่บนแพไม้เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยริมล้ำคลอง ทั้งนี้ เพ่ือควำมสะดวกจำกกำรใช้
น้้ำในกำรคมนำคมทำงน้้ำ กำรท้ำเกษตรกรรม กำรค้ำขำย และบรรยำกำศริมฝั่งน้้ำยังก่อให้เกิดควำมเย็นสบำย
แก่ผู้ที่พักอำศัยอยู่ริมฝั่งน้้ำ จนกลำยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่อำศัยร่วมกับสำยน้้ำมำโดยตลอด ต่อมำเมื่อ
ประเทศได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้น โดยเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็นสังคมอุตสำหกรรมท้ำให้ควำมต้องกำรใช้
พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้ำจึงมีสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำโดยมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำหรือกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรจำกแหล่งน้้ำมำกยิ่งขึ้น  

ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ติดแม่น้้ำล้ำคลอง ประชำชนนิยมสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
บำงแห่งใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม บำงพ้ืนที่มีกำรขุดเจำะแหล่งน้้ำบำดำลจ้ำนวนมำก 
จนก่อให้เกิดปัญหำดินทรุด หรือบำงพ้ืนที่ได้มีกำรขุดหน้ำดินไปขำยจนพ้ืนที่ดังกล่ำวกลำยเป็นบ่อขนำดใหญ่ 
จำกนั้นได้มีกำรน้ำขยะมำฝังกลบในบ่อ ส่งผลให้สำรเคมีจำกขยะปนเปื้อนลงสู่น้้ำบำดำล หรือไหลซึมลงสู่แม่น้้ำ
ล้ำคลอง  

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เคยได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกำรใช้ประโยน์จำกทรัพยำกรน้้ำใน
ลักษณะละเมิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกสิ่งก่อสร้ำงล่วงล้้ำล้ำน้้ำ กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้้ำ หรือกรณีอ่ืน ๆ        
ที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท้ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ
กระท้ำควำมผิดต่อต้ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยกำรละเลย เพิกเฉย หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชนบำงรำย    
ซึ่งได้ส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมม่ันคงทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่ำงมำก 

ดังนั้น กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ “น้้ำและน้้ำบำดำล” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรป้องกันกำรทุจริต 
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำว เป็นสิ่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ควำมส้ำคัญ จึงได้สร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต หรือ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติน้้ำและน้้ำบำดำล 
ที่มีเนื้อหำสอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คือ กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำในลักษณะที่เป็น
กำรละเมิด (Abuse)ต่อผลประโยชน์สำธำรณะ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีควำมตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลตำมบทบำทหน้ำที่ของตน โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในกำรเรียนกำรสอน
ตลอดหลักสูตร โดยกลุ่มวิทยำกร ป.ป.ช. บุคลำกรภำครัฐ และรัฐวิสำหกิจ เป็นผู้ที่มีควำมส้ำคัญและจ้ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้คุณค่ำและควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมรู้สึกหวงแหน 
และมีส่วนรวมในกำรปกป้องรักษำทรัพยำกรน้้ำ ร่วมถึงมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ
ไปในทำงท่ีผิด หรือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในชุมชน สังคมใกล้ตัว  
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

2.1 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำลในชีวิตจริง 

2.2 เพ่ือให้มีทักษะในกำรสื่อสำรเพ่ือชี้ประเด็น และน้ำอภิปรำยเพ่ือวิเครำะห์กำรขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเก่ียวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 

2.3 เพ่ือให้รู้เท่ำทันกำรละเมิด หรือกำรกระท้ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำลใน
ชีวิตจริง 

2.4 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ และน้ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้
ประโยชน์ต่ออำชีพได้  
 2.5 เพ่ือให้มีเจตคติหวงแหนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล โดยกำรแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
เฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแสกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล 
 2.6 เพ่ือให้สำมำรถร่วมตรวจสอบและแก้ไขกำรละเมิดทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
 2.7 เพ่ือให้มีทักษะในกำรสื่อสำรเพ่ือน้ำอภิปรำยแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงสันติด้ำนกำร
ละเมิดทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำบำดำล 
 
 3. โครงสร้างเนื อหาสาระ 

ล้าดับ เนื อหาสาระ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- STRONG Model 
- กรอบแนวคิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

3 

2 ความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 
- STRONG Model 
- กรณีศึกษำควำมเสี่ยงและกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
- กฎหมำยและกำรขออนุญำต 
- กำรสื่อสำรต่อสังคมชุมชน 
- กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 
- คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ 
- บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

3 

3 ผู้พิทักษ์สายน ้า 
- STRONG Model 
- ปลูกฝังควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 
- กำรเฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแส (Watch and Voice) 
- กำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งในพ้ืนที่/กำรประชุมร่วมกัน/กำรหำข้อตกลง
ร่วมกัน (Win-Win) 

6 

รวม 12 
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โมเดล STRONG เป็นกำรน้ำตัวอักษรแรกของศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีควำมหมำยเชิงบวก จ้ำนวน 6 ค้ำ 
มำประกอบเป็นค้ำศัพท์สื่อควำมหมำยถึง “ควำมแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โดยมีควำมมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำกับควำมโปร่งใส กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กำรตระหนักรู้และใส่ใจปัญหำกำรทุจริต และร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอ้ืออำทรบน
พ้ืนฐำนของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียงต้ำนทุจริตและเป็นแกนน้ำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีกำรสร้ำงและพัฒนำโดยรองศำสตรำจำรย์ ดร. มำณี 
ไชยธีรำนุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภำพ ดังนี้ 

* แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 

 

 จำกแผนภำพข้ำงต้น สำมำรถอธิบำยนิยำมเชิงปฏิบัติกำรได้ดังนี้   
 

 (1) พอเพียง (Sufficient : S)  
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่ำงกันตำมวิธีคิด สภำพควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถ รวมทั้งตำมสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอัตโนมัติจะน้ำไปสู่จิตส้ำนึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียด
บังรัฐ ไม่รับอำมิสสินบนโดยมิต้องจ้ำกัดขอบเขตของกำรประกอบอำชีพที่สุจริต สำมำรถหำทรัพย์สินเงินทองได้
ตำมควำมสำมำรถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
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 (2) โปร่งใส (Transparent : T) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมโปร่งใส ท้ำให้เห็นภำพหรือปรำกฏกำรณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีสังเกตเก่ียวกับควำมโปร่งใสของโครงกำรต่ำง ๆ 
 

 (3) ตื่นรู้ (Realize : R) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของกำรทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นกำรทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก กำรเรียนรู้สถำนกำรณ์กำรทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรำกฏกำรทุจริต
ขึ้น หรือกรณีศึกษำที่เกิดขึ้นมำแล้วและมีค้ำพิพำกษำถึงท่ีสุดแล้ว 
 

 (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรไม่มีกำรทุจริตของภำครัฐ จะท้ำให้เงินภำษีถูกน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ กำรป้องกันและกำรป้องปรำม ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพ้ืนที่ที่
มีควำมเสี่ยง ในกำรทุจริต เช่น กำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ หรือเฝ้ำระวังโครงกำรให้ด้ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
 

 (5) ความรู้ (Knowledge : N) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริต 
  กลไกหลัก คือ กำรให้ควำมรู้ในรูปแบบกำรฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรทุจริตแบบต่ำง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
  (2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตในต่ำงประเทศ 
  (3) วิธีกำรป้องกัน - ป้องปรำมแบบต่ำง ๆ 
  (4) ควำมรู้เกี่ยวกำรเฝ้ำระวัง 
  (5) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 

 (6) เอื ออาทร (Generosity : G) 
  ค้ำนิยำมปี พ.ศ. 2562   
  กำรพัฒนำสังคมไทยให้มีน้้ำใจ โอบอ้อมอำรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐำนะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยำมวิกฤติ หรือกำรร่วมมือในกำร
ร่วมพัฒนำชุมชน 
 

 จำกนิยำมข้ำงต้น STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จึงหมำยถึง ผู้ที่มีควำมพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนำคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐำนจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออำทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่ำงตอบแทน (G)            ให้
ควำมส้ำคัญต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือกำรด้ำรงชีวิตในทำงที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ำยแรงส่งผล
ต่อสังคม รังเกียจกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
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 นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรพัฒนำโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของกำรมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำร
ป้องกันกำรทุจริตได้เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรเผยแพร่หลักกำรของโมเดล STRONG สู่ชุมชน    
จะด้ำเนินกำรโดยส้ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ้ำจังหวัด และมีกำรคัดเลือกผู้แทน/ผู้น้ำชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่ำย 
มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มำอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
กำรน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต  หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เป็นต้น เพ่ือให้  ผู้
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรของโมเดล STRONG และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตให้แก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้
เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของปัญหำกำรทุจริตและมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ การประเมินผล 

ทรัพยากรน ้าและ   
น ้าบาดาล 

การทุจริต/ 
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

1 การขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 
 

3 - เพื่อให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวมเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำ
บำดำลในชีวิตจริง 
 

- เพื่อให้มีทักษะในกำร
สื่อสำรเพื่อช้ีประเด็น 
และน้ำอภิปรำยเพื่อ
วิเครำะห์กำรขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวมเกีย่วกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและ        
น้้ำบำดำล 

น ้าผิวดิน 
- วัฏจักรของน้้ำ  
- ประเภทของ    
แหล่งน้้ำ  
- คุณค่ำและกำรใช้
ประโยชน์ เช่น     
กำรอุปโภคบริโภค 
กำรอุตสำหกรรม 
กำรเกษตร  
กำรชลประทำน  
กำรคมนำคม  
และกำรท่องเที่ยว 
- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และ
คุณภำพ 
- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์
 

น ้าบาดาล 
- ก้ำเนิดน้้ำบำดำล 
- ประเภทแหล่ง     
น้้ำบำดำล (ช้ันทรำย 
หินแข็ง หินปูน) 

STRONG Model  
   S และ G :      
ควำมพอเพียงและ
ควำมเอื้ออำทร 
ต่อกันในกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำ 
   R : ควำมตื่นรู้ใน
กำรรักษำประโยชน์
สำธำรณะ ไม่ทิ้งสิ่ง
ปฏิกลูลงในแหล่งน้ำ้ 
ไม่สร้ำงสิ่งก่อสร้ำง
หรือกระท้ำกำรใด ๆ   
ที่เป็นกำรล่วงล้ำ้ล้ำน้้ำ 
   N : ควำมรู้ในกำร
ใช้ทรัพยำกรน้้ำ/
ควำมรู้ในกำรบ้ำบัด
น้้ำเสียจำกครัวเรือน/
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรขอ
อนุญำตขุดเจำะ      
น้้ำบำดำล/ควำมรู้
และทักษะในกำร
สื่อสำรกับคนในชุมชน 

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำนแหล่งน้้ำ
ผิวดินและน้้ำบำดำลในพื้นที ่
- กิจกรรมสำ้รวจสถำนกำรณ์
น้้ำในประเทศไทย (ตำม
ประเด็น Hot Issue) 
 
 
 
 
 

- เอกสำร 
- กำร์ตูน 
- คลิปวีดิโอทั้ง
ออนไลน์และ
ออฟไลน ์
- อินโฟ
กรำฟฟิก 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซตส์้ำนัก
ส่งเสริมและ
บูรณำกำรกำร   
มีส่วนร่วมต้ำน
ทุจริต ส้ำนักงำน 
ป.ป.ช.  
( STRONG 
Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซตส์้ำนัก
กำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ 
(สนทช.) 

- กำรประเมิน
ตนเอง (Self 
Report) เช่น    
กำรพูด และ    
กำรน้ำเสนอ 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
 

4. หน่วยการเรียนรู ้
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- องค์ประกอบ 
ปริมำณ และ
คุณภำพ 
- ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภูมภิำค/
ภูมิศำสตร ์
- พระรำชบัญญตัิ
ทรัพยำกรน้้ำ       
พ.ศ. 2561 
- กฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรควบคุมคณุภำพ
ทรัพยำกรน้้ำ 
- กฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรควบคุมคณุภำพ
สิ่งแวดล้อม 
 

- ควำมเสี่ยงและ
โอกำสที่จะเกิดกำร
ทุจริตจำกกำรพัฒนำ
หรือกำรใช้ประโยชน์
ด้ำนทรัพยำกรน้ำ้และ 
น้้ำบำลดำล เช่น กำร
อนุมัติ อนุญำต และ
กำรละเมิดหรือกำร
บุกรุกล้ำน้้ำสำธำรณะ 
- ระบบหรือช่องทำง
ในกำรติดต่อสอบถำม 
ปรึกษำ หรือช้ีช่อง
แจ้งเบำะแส 
 

การขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- นิยำม ควำมหมำย 
และประเภท 
- กรอบแนวคิดกำร
ขัดกันระหว่ำง 
ประโยชนส์่วนตนกับ
ประโยชนส์่วนรวม 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์กรม
ทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์กรมทรพ
ยำกรน้้ำบำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์กรม
ชลประทำน 
- ห้องสมุด
โรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
 
 

2 ความเสี่ยงและ
การทุจริตด้าน
ทรัพยากรน ้า
และน ้าบาดาล  

3 - เพื่อให้รู้เท่ำทันกำร
ละเมิด หรือกำรกระท้ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้

การพัฒนาและ 
การใช้ประโยชน์ 
น ้าผิวดิน 

- STRONG Model 
- กำรขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตัว

- กำรบรรยำย 
- กำรอภิปรำยกลุ่ม 
- กำรศึกษำดูงำนหรือกำรท้ำ
กิจกรรมส้ำรวจแหล่งน้้ำใน

- เอกสำร 
- คลิปวีดิโอทั้ง
ออนไลน์และ
ออฟไลน ์

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซตส์้ำนัก
ส่งเสริมและ

- กำรประเมิน
ตนเอง (Self 
Report) เช่น   
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ทรัพยำกรน้้ำ และ      
น้้ำบำดำลในชีวิตจริง 
 

- เพื่อให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทักษะในกำร
วิเครำะหค์ุณภำพน้้ำ 
และน้ำผลกำรวิเครำะห์
ไปใช้ประโยชนต์่อ  
อำชีพได้ 

- กำรขุดลอก    
แหล่งน้้ำ กำรขุดบ่อ 
กำรขุดสระ 
- กำรสูบน้้ำจำก
แหล่งน้้ำสำธำรณะ
เพื่อท้ำกำรเกษตร 
- กำรคมนำคม   
ทำงน้้ำ (คลอง แม่น้้ำ 
และทะเล) 
- กำรประมง    
(คลอง แม่น้้ำ และ
ทะเล) 
 

คุณภาพและการใช้
ประโยชน์น ้าและ 
น ้าบาดาลในชุมชน 
- ผลของกำรพัฒนำ
ทั้งในเชิงบวกและ  
เชิงลบ 
- กำรใช้ประโยชน์น้้ำ
และน้้ำบำดำลใน  
แต่ละภูมิภำค 
 

การสื่อสาร  
- กำรสื่อสำรเพื่อ
สร้ำงควำมตระหนักรู้
และปรับพฤติกรรม  
    
 

และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- กรณีศึกษำควำม
เสี่ยงและโอกำสที่จะ
เกิดกำรทุจริตจำกกำร
พัฒนำหรือกำรใช้
ประโยชน์ดำ้น
ทรัพยำกรน้้ำและ    
น้้ำบำลดำล เช่น กำร
อนุมัติ อนุญำต และ
กำรละเมิดหรือกำร
บุกรุกล้ำน้้ำสำธำรณะ 
- กรณีศึกษำ : ผลจำก
กำรละเว้น 
- ระบบหรือช่องทำง
ในกำรติดต่อสอบถำม 
ปรึกษำ หรือช้ีช่อง
แจ้งเบำะแส 
 

ชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น 
แม่น้้ำ ล้ำคลอง อ่ำงเก็บน้้ำ 
แหล่งน้้ำประปำชุมชน 
ท่ำเรือ แหล่งท้ำกำรประมง
ในชุมชนหรือท้องถิ่น 
 

- อินโฟ
กรำฟฟิก 
 
 
 
 
 
 

บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำน
ทุจริต ส้ำนักงำน 
ป.ป.ช.  
( STRONG 
Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซตส์้ำนัก
กำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ 
(สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์กรม
ทรัพยำกรน้้ำ 
 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์      

กำรพูด และ    
กำรน้ำเสนอ 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 



204 
 

 
 
  

กรมทรัพยำกร
น้้ำบำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์กรม
ชลประทำน 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์กรม
ควบคุมมลพิษ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์กรม
โรงงำน
อุตสำหกรรม 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์กรม
ประมง 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์       
กรมเจ้ำท่ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกร  
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ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 
- ห้องสมุด
โรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
- ชมรม Strong 
จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริตประจ้ำ
จังหวัด 

3 ผู้พิทักษ์สายน ้า  6 - เพื่อให้มีเจตคติหวง
แหนทรัพยำกรน้้ำและ
น้้ำบำดำล โดยกำร
แสดงออกถึงกำรมี    
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง 
แจ้งเบำะแสกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล 
 

- เพื่อให้สำมำรถร่วม
ตรวจสอบและแกไ้ขกำร
ละเมิดทรัพยำกรน้้ำและ
น้้ำบำดำลได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ  
 

- เพื่อให้มีทักษะในกำร
สื่อสำรเพื่อน้ำอภิปรำย

- ผลกระทบที่เกดิ
จำกกำรใช้และ
พัฒนำท่ีไม่ถูกต้อง 

STRONG Model 
- กำรปลุกฝัง
ควำมรูส้ึกเป็นเจ้ำของ 
- กำรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำง Role 
Model 
- กำรร่วมกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ 
- กำรเฝ้ำระวัง แจ้ง
เบำะแส (ข้ันพ้ืนฐำน) 
- ผลกระทบที่เกดิจำก
กำรใช้และพัฒนำท่ี  
ไม่ถูกต้อง 
- ระบบหรือช่องทำง
ในกำรติดต่อสอบถำม 

- บรรยำย 
- อภิปรำยกลุม่ 
 

- เอกสำร 
- ภำพยนต์สั้น
หรือคลิปวดีิโอ 
(ท้ังออนไลน์
และออฟไลน์) 
- สถำนกำรณ์
ปัญหำ 
- อินโฟ
กรำฟฟิก 
 

- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซตส์้ำนัก
ส่งเสริมและ
บูรณำกำรกำรมี
ส่วนร่วมต้ำน
ทุจริต ส้ำนักงำน 
ป.ป.ช.  
(STRONG 
Model) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำ

- กำรประเมิน
ตนเอง (Self 
Report)         
เช่น  กำรพูด และ   
กำรน้ำเสนอ 
- กำรสังเกต
พฤติกรรม 
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แนวทำงกำรจัดกำร
ควำมขัดแย้งอย่ำงสันติ
ด้ำนกำรละเมิด
ทรัพยำกรน้้ำ และน้้ำ
บำดำล 

ปรึกษำ หรือช้ีช่อง
แจ้งเบำะแส 
 
 

แห่งชำติ 
(สนทช.) 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์กรม
ทรัพยำกรน้้ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์       
กรมทรัพยำกร
น้้ำบำดำล 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์      
กรมเจ้ำท่ำ 
- เอกสำรและ
ข้อมูลจำก
เว็บไซต์
ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 
- ห้องสมุด
โรงเรียน 
- พิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชน/ท้องถิ่น 
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- ผู้น้ำชุมชนหรือ
ปรำชญ์ชุมชน 
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5. แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยใช้วิธีกำรศึกษำด้วย
ตนเอง กรณีศึกษำ กำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบัติรำยบุคคล กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย กำรระดมสมอง และกำร
น้ำเสนอผลงำน 

กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active learning เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กระบวนกำรเรียนรู้ที่
จ้ำเป็นส้ำหรับกำรเตรียมเข้ำสู่โลกอนำคต เช่น  เกม (Game based Learning) โครงงำน (Project based 
Learning) ปัญหำเป็นฐำน  (Problem based Learning) ปรำกฎกำรเป็นฐำน (Phenomenon based 
Learning) สืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry based Learning) 

กำรวัดและประเมินผล เน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ กำรประเมินตำมสภำพจริง 

เครื่องมือประเมินและกลยุทธ์ทำงกำรประเมิน ที่ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ที่
จะช่วยให้เกิดกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิผล อันได้แก่ 1) เกณฑ์
กำรประเมิน (Rubric) 2) กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (Performance based Assessments: PBAs) 3) กำร
ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolios Assessment) 4) กำรประเมินตนเอง (Student self-assessment)  5) กำร
ประเมินเพ่ือนประเมินเพ่ือน (Peer-Assessment) 6) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม (Student 
Response)  

 
6. แนวทางการน้าหลักสูตรไปใช้ 

6.1  ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ของส้ำนักงำน ป.ป.ช. 
 6.2  ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
 6.3  ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลำกรภำครัฐ   
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