
 

 

 
 

โครงการฝึกอบรม“เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต”ประจ าปี ๒๕๖๕ 
๑.หลักการและเหตุผล 
          จากสถานการณ์ปญัหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลกึ เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไ้ขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักษาความดีและรู้สึกไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรปัช่ันการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ แนวทางการพัฒนา
ที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบโดยปลูกและปลุกจติส านึกการเป็นพลเมืองที่ด ีมีวัฒนธรรมสุจริต และการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ และตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิการต่อต้านการทุจริตที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คณุธรรมและจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มคีวาม
ซื่อสัตยส์ุจรติ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 ดังนั้น โครงการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชนนักพูดรณรงคต์่อต้านการทุจริต”จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิการต่อตา้นการทุจริตจะได้
สร้างค่านยิมที่ถูกต้อง เป็นรากฐานส าคัญทีจ่ะท าให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและเป็นการป้องกันทุกปัญหาที่ไดผ้ล เนื่องจากการ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีกระบวนการคิดต่อต้านการทุจริตทุกประเภท และสามารถสื่อประชาสัมพนัธ์น าเสนอในที่ชุมชน เป็นผู้น าในการ
สร้างความซื่อสัตย์สุจริตการยึดมั่นในความสัตยจ์ริงและสิ่งที่ถูกตอ้ง ดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผดิปฏิบัตติอ่ตนเองและผู้อื่นโดยชอบไม่คดโกงมี
จิตสาธารณะ สรา้งเครือข่ายการตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมให้มีความรับผดิชอบต่อตัวเอง มจีิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของ
ตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีทีสุ่ด เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม เสรมิสร้างคุณธรรมคนในชาติให้มีสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพื่อปลูกฝังและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจรติในระดับเยาวชนและสร้างกระแสค่านยิมในการต่อต้านทุจริตในทุกระดับท่ัว
ประเทศ 
    ๒.๒ เพื่อสร้างเยาวชนนักพูดให้มีทักษะในการพูดในท่ีชุมชนเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
    ๒.๓ เพื่อสร้างเครือขา่ยเยาวชนในการร่วมกันรณรงค์การต่อตา้นการทุจริตในระดับประเทศ 

๓.รูปแบบโครงการ  

    แบ่งออกเป็น ๒ Phase  
     Phase ๑ :  การจัดค่ายการฝกึอบรม “เยาวชนนักพูดรณรงค์ตอ่ต้านการทุจรติ” 
     Phase ๒ :  การจัดการประกวด “นักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” 

Phase ๑: การจัดค่ายการฝึกอบรม“เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” 
๑. จัดอบรมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านทุจริต จ านวน ๔ รุน่ ๆละ ๔๘ คน โดยจัดแบ่งการสมัมนาไปตามจังหวัดต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค
ทั่วประเทศ  
 ๑.๑ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่                     วันท่ี ๗ - ๙     ตลุาคม ๒๕๖๕ 
     ๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น   วันท่ี ๑๔ - ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๕ 
     ๑.๓ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช                วันท่ี ๒๑ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
     ๑.๔ ภาคกลาง จ.กรุงเทพ                       วันท่ี ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
๒. รูปแบบการจัดการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมในจังหวัดที่คดัเลือกในแต่ละภาค รุ่นละ ๓ วัน โดยจดัการอบรมในการปลูกจิตส านึกและ
ให้องค์ความรู้ในเรื่องการรณรงค์ตอ่ต้านการทุจรติ จ านวน ๑ วัน และการจัดหัวข้อการสมัมนาพร้อมบทฝึกปฏิบัติการพูด แบ่งเป็น ๒ 
ห้องๆ ละ ๒๔ คน โดยจะมุ่งเน้นใน ๒ หัวข้อ คือ 
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 ๒.๑ เยาวชนกับการต่อต้านทุจริต 
 @ เยาวชนไทยกับการรณรงค์ต่อตา้นการทุจริต 
 @ การถอดบทเรียนการต่อต้านการทุจริต 
 @ แนวทางและข้อปฏิบัติในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตให้ได้ผล 
    ๒.๒ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนส าหรับเยาวชนเพ่ือการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
         - ศิลปะการพูดในท่ีชุมชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
          (การสร้างความเช่ือมั่น,การขจัดอาการประหม่า,การพัฒนาบุคลิกภาพ) 
         - การสร้างโครงเรื่องการพดูและเทคนิคการพูดจูงใจ 
            (การพูดค าน า เนื้อเรื่อง สรุปจบ ได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม) 
        - เทคนิคการใช้อุปกรณ์และสื่อประกอบการพูด online และ onground 
            (การใช้ท่าทางและอุปกรณ์ประกอบการพูด,การสรา้งสื่อและการน าไปใช้) 
        - การพูดในโอกาสต่างๆ และสร้างบรรยากาศในการพูด 
           (การสร้างปฏิภาณไหวพริบ และการแก้ปัญหาในโอกาสการพดูต่างๆ) 
๓. วิทยากรในการจัดการอบรมและสมัมนา 
     ๓.๑ เยาวชนกับการต่อต้านทจุริต  
          - วิทยากรจาก มูลนิธิการต่อต้านทุจรติหรือตัวแทน ปปช จงัหวัด 
     ๓.๒  ศิลปะการพูดในท่ีชุมชนส าหรับเยาวชนเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ 
         - วิทยากรจาก สถาบันอบรม เทรนแอนดม์ีเดยี ดร.ประดิษฐ ์กิตติฤดีกุล และทีมงาน 
Phase ๒: การจัดการประกวด “นักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” 
 ๑ จัดการประกวดนักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านทุจริตรอบรองชนะเลิศ  เยาวชนท่ีผ่านการเข้าค่าย “เยาวชนนักพูดรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต” ส่งคลิปพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เวลา ๒ นาท ีเข้าประกวด โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจาก ๔ ภาคๆละ 
๑๐  คน ให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ภาคละ ๒ คน และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๒ อันดับแรก จากท้ัง ๔ ภาค นอกเหนอืจากผู้เข้ารอบอีกภาคละ 
๒ คน รวมเป็นผู้เข้ารอบชิงชนะเลศิ จ านวน ๑๐ คน 
 ๒ จัดการประกวดนักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านทุจริตรอบชิงชนะเลิศ จากผู้เขา้แข่งขัน ๑๐ คน ในรูปแบบ onground 
ประกวดการพูดคนละ ๓ นาที  เพื่อให้ได้ผู้ชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัล ๓๐.๐๐๐ บาท   อันดับ๒ รางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
อันดับ๓ รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และ รางวัลชมเชย ๗ รางวัลๆละ ๕,๐๐๐ บาท  โดยตัดสินจากการให้คะแนนของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
ด้านการต่อตา้นการทุจริตและคณาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญดา้นการพูดในทีส่าธารณะ 
๔.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  Phase 1: การฝึกอบรมค่าย “เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต”  

- ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่                         วันท่ี ๗ - ๙     ตุลาคม ๒๕๖๕ 
- ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ.ขอนแก่น    วันท่ี ๑๔ - ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๕ 
- ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช                   วันท่ี ๒๑ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
- ภาคกลาง จ.กรุงเทพ                           วันท่ี ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

    Phase 2 : การจัดการประกวด “นักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” 
- รอบรองชนะเลิศ    วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

       -     รอบชิงชนะเลิศ      วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
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๕. ก าหนดการจัดการฝึกอบรม ค่าย “เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” 

วันแรก 
๐๙.๓๐ น. :  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. : พิธีเปิด ช้ีแจงวัตถุประสงค ์
๐๙.๓๐น.  : กลุ่มสัมพันธ์ “สานเครือข่ายนักพูดรณรงคต์่อต้านการทุจริต” 
๑๐.๓๐ น. : พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ น. : บรรยาย “ เยาวชนไทยกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ” 
       โดย วิทยากรจาก สถาบันอบรมเทรนแอนด์มีเดีย ดร.ประดิษฐ ์กิตติฤดีกลุ 
๑๒.๐๐ น. : รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. : บรรยาย “การถอดบทเรียนการต่อต้านการทุจริต” 
๑๔.๓๐ น. : พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ น. : บรรยาย “แนวทางและข้อปฏิบตัิในการรณรงคต์่อต้านการทุจริตใหไ้ดผ้ล” 
  โดย วิทยากรจากมูลนิธติ่อต้านการทุจริตและป.ป.ช.จังหวัด 
๑๖.๐๐ น. : พักผ่อนตามอัธยาศยั 
๑๘.๐๐ น. : ทานอาหารเย็น  
๑๙.๐๐ น. : บรรยายและworkshop “การสร้างเครือข่ายการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” 
๒๐.๓๐ น. : ปิดการอบรม วันแรก 

วันที่สอง 

๐๘.๓๐ น.  : การลงทะเบียนและการจัดแบ่งกลุม่ 
๐๙.๐๐ น.  : อุ่นเครื่อง เตรียมความพร้อมสูบ่ทฝึกปฏิบตัิการพดู #๑  
๐๙.๓๐ น.  : บรรยาย “ศิลปะการพูดในท่ีชุมชนเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทจรติ”  
  โดย วิทยากรจากสถาบันอบรม เทรนแอนด์มีเดีย ดร.ประดิษฐ์ กิตตฤิดีกุล 
๑๐.๓๐ น.  : พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ น.  : บทฝึกปฏิบัติบทท่ี๑ “ การแนะน าตนเอง” 
๑๒.๐๐ น.  : ทานรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.  : อุ่นเครื่อง เตรียมความพร้อมสูบ่ทฝึกปฏิบตัิการพดู#๒ 
๑๓.๓๐ น.  : บรรยาย “การสร้างโครงเรื่องการพดูและเทคนิคการพูดจูงใจ” 
๑๔.๓๐ น.  : พักรับประทานอาหารว่าง       
๑๔.๔๕ น. :  บทฝึกปฏิบัติบทท่ี๒ “การเล่าเรื่องประทับใจ” 
๑๖.๐๐ น. :  พักผ่อนตามอัธยาศยั 
๑๘.๐๐ น. :  รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. :  สาระสังสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
๒๐.๓๐ น. :  ปิดการอบรม วันท่ีสอง 

วันที่สาม 

๐๘.๓๐ น. :  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น.  : อุ่นเครื่อง เตรียมความพร้อมสูบ่ทฝึกปฏิบตัิการพดู#3 



 

 

- 4 - 
๐๙.๓๐ น.  : บรรยาย “เทคนิคการพูดโดยใช้อุปกรณ์แบบ online และ onground” 
๑๐.๓๐ น.  : พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ น.  : บทฝึกปฏิบัติการพูดบทที๓่ “การพูดจูงใจ” 
๑๒.๐๐ น.  : รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.  : อุ่นเครื่อง เตรียมความพร้อมสูบ่ทฝึกปฏิบตัิการพดู#4 
๑๓.๓๐ น.  : บรรยาย “การพูดในโอกาสต่างๆ และสร้างบรรยากาศในการพูด” 
๑๔.๓๐ น.  : พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ น.  : บทฝึกปฏิบัติบทท่ี๔ “การพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ” 
๑๖.๐๐ น.  : สรุปการสัมมนา  
๑๖.๑๕ น.  : พิธีมอบประกาศ เกยีรติบตัร “นักพูดเยาวชนรณรงค์ตอ่ต้านทุจริต” 
๑๖.๓๐ น.  : ปิดการสมัมนา 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑ เยาวชนท่ีเข้ารับการอบรมไดร้ับการปลูกฝังและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจรติและสรา้งกระแสคา่นิยมในการรณรงค์ต่อตา้น
ทุจริตในทุกระดับทั่วประเทศ 
     ๗.๒ ไดส้ร้างเยาวชนนักพูดให้มีทักษะการพูดในท่ีชุมชนเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงคต์อ่ต้านการทุจรติ 
    ๗.๓ ไดเ้ครือข่ายเยาวชนในการร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทจุริตในระดับประเทศ 

๘. ผู้รับผิดชอบและเจ้าของโครงการ  
     เจ้าของโครงการ :  มูลนิธิต่อต้านการทุจรติ 
     ร่วมสร้างสรรค์และด าเนินโครงการ : สถาบันอบรมเทรนแอนด์มเีดีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบตอบรับ 
การเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ปี 2565 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สถาบันการศึกษา ……………………............................................................... จังหวัด........................................... 
ยินดีส่งเยาวชนเข้าร่วม “โครงการเยาวชนนักพูดต่อต้านการทุจริต”  ภูมิภาค .....................................   
ชื่อ………………………………....................   นามสกุล…………………….........................   ชื่อเล่น..................................   
อายุ ........................     ศาสนา .........................   ระดับชั้น .........................................       
เบอร์โทรศัพท์..............................................  E-mail : ..……………………………………………………………………………………………………… 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................. .. 
เบอรโ์ทรศัพท ์................................................. ผู้ปกครองของ ............................................................................   
อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 

      ลงชื่อ ........................................................ ผู้ปกครอง 
             (.......................................................) 

 

ลงชื่อ …………………….................................... ครผูู้ส่ง 
       (………………….......................................) 
ต าแหน่ง  ......................................................................... 
เบอร์ติดต่อ.................................................................... 

หมายเหต ุ:  มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัส COVID-๑๙ ส าหรับผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม  
  ๑. แสดงผลตรวจ COVID-๑๙ ภายใน  48 ชัว่โมง และตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. สวมหน้ากากอนามัย  เว้นระยะห่าง  ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

 ***กรุณาส่งแบบตอบรับ***  
คุณศิริวรรณ  บัณฑิตย ์    (อุ๊)      062-293-6239                E-mail : jaymin1307@gmail.com 
- ภาคเหนือ/เชียงใหม่     เปิดค่าย 7 – 9  ตุลาคม 2565       
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ขอนแก่น  เปิดค่าย 14 - 16  ตุลาคม 2565  
- ภาคใต้/นครศรีธรรมราช   เปิดค่าย 21 – 23  ตุลาคม 2565        
- ภาคกลาง/กรุงเทพฯ     เปิดค่าย 28 – 30  ตุลาคม 2565  

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่  20  กันยายน  2565 
รับจ านวนจ ากัด  ภาคละ 48 คน  ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน 
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