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สารบัญ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
สารจากประธานกรรมการบริหาร
สารจากผู้อ�ำนวยการ

๔
๖
๘

ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ / เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โครงสร้างการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
คณะท�ำงาน

๑๒
๑๔

ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒๔

๑๕
๑๖
๑๘

กิจกรรมที่ ๑
ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัย/ถอดองค์ความรู้/จัดท�ำสารสนเทศ/ผลิตสื่อ/องค์ความรู้ด้าน
คุณธรรมความดี บริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่และขยายผล
โครงการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์
๒๖
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อขยายฐานองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี
๓๑
โครงการสนับสนุนการวิจัยและถอดองค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมด้าน
๓๕
คุณธรรม
กิจกรรมที่ ๒
ส่งเสริมองค์กรเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณธรรมความดีให้ประชาชนใช้หลักธรรมของศาสนาในการด�ำรงชีวิตมากขึ้น
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้คุณธรรมความดี
๓๘
โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
๔๖
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กิจกรรมที่ ๓
จัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
โครงการสมัชชาคุณธรรม
๕๘
กิจกรรมที่ ๔
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมท้งการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดีและการส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่
ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี
๘๐

๙๘
๑๐๓
๑๐๕
๑๐๘

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาคผนวก
รายชื่อโครงการและหน่วยงานที่ทำ� บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ
๒๕๕๕
ภาพ/ชื่อ ตัวอย่างสื่อ สิ่งพิมพ์ ที่ผลิตใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รายงานการเงิน
แผนที่ตั้งศูนย์คุณธรรม
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นายสนธยา คุณปลื้ม

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
การก้าวสู่ปีที่ ๒ ของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ก�ำหนดให้ศูนย์มีภารกิจใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทาง
สังคมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดประชุม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ สนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนา
องค์ความรู้ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี เพื่อ
ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามในสังคมไทยให้เดินหน้า
ต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์
จากเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นและเสริมสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) จึงให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนงานของหน่วยงานภาคี
ด้วยการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดแผนพัฒนา
ความซือ่ ตรงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ (แผน ๕ ปี) โดยแผนการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
ในปี ๒๕๕๖ เป็นการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร ภาคีภาคส่วนต่างๆ จ�ำนวน ๒๔ หน่วยงาน
ขับเคลื่อนใน ๗ กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มข้าราชการ กลุ่มการเมือง กลุ่มการศึกษา กลุ่มศาสนา กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มชุมชน และกลุ่มสื่อมวลชน ที่คาดว่าจะขยายเครือข่ายได้เพิ่มขึ้น
อนึ่ง งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เครือข่ายองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
๒๔ หน่วยงานและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีมติให้มีการมอบโล่รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ Thailand Morality Awards ๒๐๑๓ ขึ้นเป็นครั้งแรก แก่บุคคล องค์กร และ
โครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมด้วย
อาจไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก ท่ามกลางภาวะการด�ำรงชีวิตของผู้คนในยุคสังคมบริโภคนิยม
รวมถึงบริบทของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงทุกชัว่ ขณะ แต่การท�ำงานของศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
ยังคงด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นและตระหนักถึงภารกิจส่งเสริมคุณธรรมให้เกิด
ขึ้นในสังคมไทย พร้อมๆ กับการบูรณาการเชื่อมโยงการท�ำงาน ระหว่างผู้คนในสังคมกับเครือ
ข่ายองค์กร ภาคีภาคส่วนต่างๆ โดยใช้คุณธรรมเป็นสื่อกลางในการ “กล่อมเกลา” ให้ “ก่อเกิด”
พฤติกรรมดี อาทิ การมีจิตอาสา ความพอเพียงในการด�ำเนินชีวิต ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการลดช่องว่างในจิตใจ และสร้างอัตลักษณ์ของค�ำว่า “คุณธรรม” ให้เกิด
ขึ้นอย่างแท้จริง
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แม้การก้าวสู่ปีที่ ๒ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาจดูเหมือนเป็นก้าวเล็กๆ
แต่ผมเชื่อว่าก้าวเล็กๆ นี้ จะท�ำหน้าที่เป็น “วัคซีน” ตัวส�ำคัญที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนในสังคมอุ่น
ใจว่า ยังมีอีกหนึ่งองค์กรที่อยากเห็นทุกอณูของสังคมไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเคียงคู่กับการ
พัฒนาประเทศ ให้เจริญในทุกๆ ด้าน อันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นายสนธยา คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม

การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้คนในสังคม
ได้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ของค�ำว่า “คุณธรรม” นับเป็นความท้าทายอีก
ภารกิจหนึ่งของ “ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)” ที่มุ่งเน้นในการ
บริหารจัดการและพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม ตลอดจน
การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรภาคี ด้านการพัฒนาคุณธรรม
ในสังคม ให้เป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ
ชาติในด้านคุณธรรม
จากเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณธรรมความดีใน
สังคมไทย ด้วยความตระหนักว่า สิ่งที่ท�ำอยู่ในขณะนี้แม้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่แสดงถึงนิมิตหมาย
ที่ดีและถูกต้อง โดยเฉพาะแนวคิดในการเริ่มต้นท�ำงานให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาศูนย์
คุณธรรมได้เป็นแกนกลางและมีโอกาสท�ำงานร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆ หลายโครงการ พร้อมทั้ง
ก�ำหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงวิถีปฏิบัติที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คำ� ตอบที่เหมาะสมกับแต่ละ
ชุมชน อันสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการท�ำงาน การส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนความมุ่งมั่น
เพื่อสร้างคุณธรรมผสานกับการสร้างส�ำนึกภายใต้พื้นฐานจิตอาสาของศูนย์คุณธรรมให้สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกัน
ผมนิยามค�ำว่า “คุณธรรม” ไว้ ๓ ข้อด้วยกัน คือ ความดี ความรับผิดชอบ และความซื่อ
ซึง่ ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึง่ ข้อใดไปไม่ได้ เนือ่ งจากคุณสมบัตทิ งั้ สามข้อทีก่ ล่าวมาเปรียบเสมือน “หัวใจ
ของคุณธรรม” ทีศ่ นู ย์คณ
ุ ธรรมจะต้องสร้างส�ำนึก สร้างจิตอาสาให้เกิดขึน้ ในสังคม ควบคูไ่ ปกับการ
ท�ำหน้าที่ด้วยกัน ๒ มิติ คือ มิติการจัดการปัญหาไร้คุณธรรม และมิติการสร้างคุณธรรม เพื่อน�ำ
ไปสู่การขยายผลในวงกว้าง
ทั้งนี้ ในฐานะของคนท�ำงานร่วมกัน ผมฝากถึงบุคลากรในศูนย์คุณธรรมขอให้มีสติ อดทน
สร้างความคิดของตนเองด้วยความประณีตละเอียดรอบคอบ แล้ววางจุดยืนของตนเองให้มั่น
จะท�ำให้การท�ำงานในศูนย์คุณธรรมน�ำมาซึ่งความสุข ฝากถึงเครือข่ายภาคีในการท�ำงานร่วมกัน
เนือ่ งจากศูนย์คณ
ุ ธรรมไม่สามารถท�ำภารกิจเพียงล�ำพังได้ หากไม่มคี วามร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจาก
เครือข่ายภาคี ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญในการผลักดันให้คุณธรรมเกิดขึ้นในสังคม และสุดท้ายฝากถึงบุคคล
ทั่วไปที่ได้รับสารนี้ ให้ส�ำรวจตัวเองแล้วประคองตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ความรับผิดชอบ และ
ความซื่อ อันจะน�ำมาซึ่งคุณธรรมของสังคมในที่สุด
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ผมเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม จากความร่วมมือของเครือข่ายภาคี ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และบุคคลทัว่ ไป จะน�ำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของคนในสังคมไทยให้สมบูรณ์แบบมีคุณธรรมตามเจตนารมณ์ของศูนย์คุณธรรม เพื่อยัง
ผลให้เกิดความสุขในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม
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ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์คุณธรรม

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ย่างก้าวสู่ปีที่ ๒ ระยะ
เวลาทีผ่ า่ นมาได้ดำ� เนินงานตามภารกิจวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
โดยส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทาง
สังคมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดประชุม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ สนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนา
องค์ความรู้ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี ซึ่ง
เป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
สมัชชาคุณธรรม
จากการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดแผน
พัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (แผน ๕ ปี) ที่เกิดจากการขับเคลื่อนและบูรณา
การแผนงานของหน่วยงานเครือข่ายองค์กรภาคี ๒๒ องค์กร
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติโปร่งใส
สร้างไทยซื่อตรง” เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ อิมแพคเมืองทองธานี เครือข่ายสมัชชา
คุณธรรม ได้มีการขับเคลื่อนงานด้วยคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยน�ำกรอบแนวทางจากแผนพัฒนา
ความซือ่ ตรงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปขยายผลสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ยการน�ำไปประยุกต์เป็นแผน
งาน/ โครงการทีด่ ำ� เนินการตามบริบทของแต่ละองค์กรและด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันในภาพเครือข่าย
องค์กรภาคีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
แผนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๖ เป็นการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
องค์กร ภาคีภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนใน ๗ กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มข้าราชการ กลุ่มการเมือง กลุ่มการ
ศึกษา กลุ่มศาสนา กลุ่มธุรกิจ กลุ่มชุมชน และกลุ่มสื่อมวลชน การท�ำงานร่วมกันจึงเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการน�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นคุณธรรมความซือ่ ตรงให้เกิดขึน้ ในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป พร้อมกันนีเ้ ครือข่ายองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมและศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) ได้รเิ ริม่
ให้มีรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ Thailand Morality Awards ๒๐๑๓ ซึ่งจะมีการมอบ
โล่รางวัลให้แก่บุคคล องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมเป็นครั้งแรกในงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖ โดยจะจัดโครงการขึ้นใน วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
การวิจัยและถอดองค์ความรู้
ศูนย์คุณธรรมได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานศึกษาพัฒนางานวิจัย/ถอดองค์ความรู้ ด้าน
คุณธรรมความดี ในปีนไี้ ด้เกิดรายงานการวิจยั “การสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมของประเทศญีป่ นุ่ ทีส่ ง่ ผลต่อการเผชิญภาวะวิกฤติ” ได้เผยแพร่ทาง www.moralcenter.or.th
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นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (Journal of Moral
and Virtue) สามารถเผยแพร่ขยายเครือข่ายไปไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ แห่ง และได้มกี ารอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในองค์กร หน่วยงานภาคีให้สามารถ
เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีและส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
เรียนรู้คุณธรรมในระดับองค์กร สถาบัน ครอบครัว ชุมชนและบุคคลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ต่อประชาชนและสังคม ทั้งนี้ได้ดำ� เนินการถอดองค์ความรู้ ออกมาเป็นหนังสือ “โครงงานคุณธรรม
มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น” เผยแพร่ผ่านห้องสมุดศูนย์คุณธรรม “มุมคุณธรรม” ต่อไป

การบริการสารสนเทศ
การสื่อสาร และการเผยแพร่องค์ความรู้ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างมาก สิ่งนี้สามารถเป็นแรง
กระตุ้นให้กับคนในสังคมได้ในวงกว้าง จึงได้จัดท�ำสารคดีสั้น ๓ นาที ชื่อดอกไม้บานสื่อสารความ
ดี เพื่อเผยแพร่กระบวนการสร้างคุณธรรมความดีในสังคม ตัวอย่างความส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมศูนย์
คุณธรรม นอกจากนี้แล้วเพื่อตอบสนองกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ศูนย์
คุณธรรม ได้จัดท�ำ แอพพิเคชั่น (Application) ที่มีชื่อว่า Moralbook เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ งาน
วิจัย ด้านคุณธรรมความดี ในช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่และแผ่ขยายผ่าน
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม “มุมคุณธรรม” กว่า ๑๕๐ เครือข่าย
สุดท้ายนีศ้ นู ย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) แม้จะเป็นจุดเล็กๆของสังคม แต่สามารถเป็นกลไก
ส�ำคัญที่จะกระตุ้น เชื่อมโยง ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
เยาวชนก็ถือเป็นสิ่งที่สำ� คัญถ้าจะสอนก็ต้องสอนตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก เปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่เริ่ม
ปลูก ที่ต้องดูแลตั้งแต่ยังเป็นราก จนมีพัฒนาการทางธรรมชาติ ท้ายที่สุดแล้วผลของต้นไม้นั้นก็จะ
สวยงาม “เปรียบได้ดั่งเยาวชนในสังคมไทย”
ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์คุณธรรม

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี
ศูนย์คุณธรรมได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมใน
สังคม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานของสังคมไทยด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ พอเพียงใน
การด�ำเนินชีวิต โดยให้การสนับสนุน หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ในปีนี้ได้เสริมหนุนเครือข่ายทั้ง
สิ้น ๒๒ โครงการ ใน ๒๒ โครงการนี้สามารถเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แล้ว และทางศูนย์คุณธรรมจะ
พัฒนายกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป

Profile

ข้อมูลทั่วไปของ
ศูนย์คุณธรรม
•

ความเป็นมา

•

วิสัยทัศน์

•

พันธกิจ

•

หน้าที่ความรับผิดชอบ

•

เป้าหมายการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

•

โครงสร้างการบริหารจัดการ

•

คณะอนุกรรมการ

•

คณะท�ำงาน
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ความเป็นมาของศูนย์คุณธรรม

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Moral Promotion Center (Public Organizanton)
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เดิมมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านของส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู(้ องค์การ
มหาชน) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๐ ได้ยกเลิกประกาศจัดตัง้ ดังกล่าว และให้ใช้ประกาศคณะกรรมการบริหารส�ำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ที่ ๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ศูนย์
คุณธรรมยังเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านของส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เช่นเดิม จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ในการประชุมคณะกรรมการบริการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ ได้มีมติ ให้ยุบเลิกประกาศ
จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านของส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ทั้งหมด
และมีมติให้หน่วยงานเฉพาะด้านมีฐานะเป็นส่วนงานภายในของส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม จึงมีฐานะเป็นส่วน
งานภายในของส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าทีข่ องส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ได้ขอจัดตั้งหน่วยงาน
เป็นองค์การมหาชน โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์คุณธรรม" ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือขยายหน่วยงานเดิม รวมทั้งการจัด
ตัง้ องค์การมหาชน แต่อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ระงับการขอ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ และขยายหน่วยงาน รวมทั้งการขอจัดตั้งองค์การมหาชน ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเว้นศูนย์คุณธรรมให้ด�ำเนินการต่อไปได้ จากนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งค�ำขอ
จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์คุณธรรม
เป็นองค์การมหาชนในก�ำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยก�ำหนดให้เป็นองค์การ
มหาชนในกลุ่มที่ ๓ กลุ่มบริการสาธารณะทั่วไป และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า "ศูนย์คุณธรรมควรให้
ความส�ำคัญกับบทบาทภารกิจในการเผยแพร่รูปแบบวิธีการในการประพฤติปฏิบัติดี การเป็นคนดี
ของสังคม มีจริยธรรม" เพื่อให้คนสามารถเลือกน�ำรูปแบบการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลดังกล่าว
ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของตนเองต่อไป

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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วิสัยทัศน์
“ร่วมสร้างสังคมสันติสุขด้วยฐานคุณธรรมความดี”

พันธกิจ
“มีบทบาทหลักในการเสริมหนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือข่าย ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่เป็นการรวมพลัง ยกระดับ แพร่ขยายในบริบทต่างๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม”

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ไว้ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือ
กรอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่
รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม
ความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดี
ของสังคม
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน ในการด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการ
พัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี

เป้าหมายการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ส่งเสริมกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง
ส่งเสริมการด�ำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างธรรมาภิบาล
ในภาครัฐและเอกชน
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
โครงสร้างศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน โดยแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ภายใต้ ๒ ฝ่าย จะแบ่งเป็น ๖ กลุ่มงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กลุ่มงานสามารถด�ำเนินงานได้อย่างคล่องตัว ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตามแผนภูมิโครงสร้างศูนย์คุณธรรม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการ

ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

งานตรวจสอบภายใน
รองผูอํานวยการ

กลุมงานแผนและบุคลากร
งานแผน/งบประมาณ/ตัวชี้วัด
งานบริหารบุคคล/นิติกร
งานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
กลุมงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและ บัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการ/สถานที่/ยานพาหนะ

ฝายยุทธศาสตร
กลุมงานสมัชชาคุณธรรม
งานขับเคลื่อนติดตาม และประเมินสมัชชา
กลุมงานพัฒนาเครือขาย
งานเสริมสรางเครือขายและแหลงเรียนรู
งานฐานขอมูลเครือขายและแหลงเรียนรู
กลุมงานวิจัยและจัดการความรู
งานวิจัย
งานบริการและเผยแพรวิชาการ
กลุมงานวิจัยและจัดการความรู
งานสารสนเทศ
งานสื่อสารองคกร
งานเครือขายหองสมุดคุณธรรม

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ฝายอํานวยการ
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คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

๑.

๒.

๓.

๑. นางญาณี เลิศไกร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
๒. นายสมชาย เสียงหลาย
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓. นายอนันท์ ระงับทุกข์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๑. พลโท นิวัติ บูรณะกุล
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
๓. นายสิน สื่อสวน
๔. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
๕. นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์
๖. นางฑิฆัมพร กองสอน

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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คณะท�ำงาน

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์คุณธรรม

ฝ่ายอ�ำนวยการ

สมจิตร นุวัตสุข
รักษาการผู้จัดการฝ่ายอ�ำนวยการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายยุทธศาสตร์
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ฝ่ายอ�ำนวยการ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

กลุ่มงานแผนและบุคลากร

๑. อนุสรณ์ ปัทมะสังข์
เจ้าหน้าที่แผน/งบประมาณและตัวชี้วัด
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแผนและบุคลากร
๒. ปิยะพงษ์ พารักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑. ศรีวิไล นวลขาว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. ศิริวรรณ ดวงกมลไพบูลย์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
๓. กาญจนา ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
๔. ภารวี มากระจาย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
๕. วชิราวุธ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. ๒.
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คณะท�ำงาน

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ฝ่ายยุทธศาสตร์

๑. ๒. ๓.

กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม

๑. ๒. ๓. ๔.

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย

๑. ประมวล บุญมา
หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม
๒. ณัธสร เกษตรสุนทร
นักวิชาการ
๓. อสมา ปัทมะสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. สุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
๒. เนตรนภา ปานมน
นักวิชาการ
๓. พัลลภา ฉัตรทอง
นักวิชาการ
๔. สาริณี ถูกจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

กลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้
๑. พนิดา สัตถาสาธุชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้
๒. กิธิญา สุขประเสริฐ
นักวิชาการ
๓. ชนกกานต์ หอวรรณภากร
นักวิชาการ
๔. ชติญา บัวหลวง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

๑. วิไลวรรณ ถึกไทย
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ
๒. พิพัฒน์ เพชรจิโรจน์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส
๓. กฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย
นักวิชาการ
๔. เจฎจิรา เจริญชอบ
เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
๕. ณรงค์ฤทธิ์ ชูคง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. ๒. ๓. ๔.

Achievement

ผลการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ ๑
ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัย/ถอดองค์ความรู้/จัดท�ำสารสนเทศ/ผลิตสื่อองค์
ความรู้ด้านคุณธรรมความดี บริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่และขยายผล
• โครงการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์
• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ ขยายฐานองค์ความรูด้ า้ นคุณธรรมความดี
• โครงการสนับสนุนการวิจยั และถอดองค์ความรูก้ ารสร้างนวัตกรรมด้านคุณธรรม
กิจกรรมที่ ๒
ส่งเสริมองค์กรเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อ
การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมความดีให้ประชาชนใช้หลักธรรมของศาสนา
ในการด�ำรงชีวิตมากขึ้น
• โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้คุณธรรมความดี
• โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
กิจกรรมที่ ๓
จัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
• โครงการสมัชชาคุณธรรม
กิจกรรมที่ ๔
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ การใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
ทางสังคม เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดีและการส่งเสริมให้วยั รุน่ ไทย
เกิดการเรียนรูท้ ถี่ กู ต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคณ
ุ ธรรม เอือ้ อาทรต่อผูอ้ นื่
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี
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ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ศูนย์คุณธรรมได้ดำ� เนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และ
เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ขององค์กร “ร่วมสร้างสังคม สันติสขุ ด้วยฐานคุณธรรมความดี” ด้วยการ
ส่งเสริมกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมด้านความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ส่งเสริม
การด�ำเนินชีวติ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐและเอกชน
โดยได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุน เชือ่ มประสานผ่านเครือข่ายหลัก ๔ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ องค์กร
ชุมชน กลุ่มองค์กรทางการศึกษา กลุ่มองค์กรทางศาสนา และกลุ่มองค์กรธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยการด�ำเนินงาน
ใน ๔ กิจกรรม
๗ โครงการ
ด้วยกัน
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๔ กิจกรรม ๗ โครงการ ประกอบด้วยโครงการดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัย/ถอดองค์ความรู้/จัดท�ำสารสนเทศ/ผลิตสื่อ/องค์ความ
รู้ด้านคุณธรรมความดี บริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่และขยายผล
๑. โครงการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์
๒. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อขยายฐานองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี
๓. โครงการสนับสนุนการวิจัยและถอดองค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมด้านคุณธรรม
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมองค์กรเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการ
ขับเคลือ่ น และพัฒนาคุณธรรมความดีให้ประชาชนใช้หลักธรรมของศาสนาในการด�ำรงชีวติ มากขึน้
๑. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมความดี
๒. โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
กิจกรรมที่ ๓ จัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทาง
สังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี และการส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่
ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี
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กิจกรรมที่ ๑
ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัย/ถอดองค์ความรู้/จัดท�ำสารสนเทศ/ผลิตสื่อ/
องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี บริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่และขยายผล

โครงการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ปัจจุบันการสื่อสารมีอิทธิพลกับมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้านการด�ำเนินชีวิต การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชนจึงเป็นสถาบัน
ทางสังคมสถาบันหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และแบบแผนความ
ประพฤติของคนในสังคม วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สอื่ นวัตกรรมองค์
ความรู้ ด้านคุณธรรมความดี การเผยแพร่สื่อ องค์ความรู้ กิจกรรม และเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม
ความส�ำเร็จด้านการส่งเสริมคุณธรรมความดี ของศูนย์คุณธรรม ทั้งสมัชชาคุณธรรม และองค์กร
เครือข่าย ให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นอกจากนี้ การสือ่ สารมวลชนยังเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการสร้างค่านิยม ทีท่ �ำให้มนุษย์
เกิดการเรียนรูแ้ ละมีการพัฒนาบุคลิกภาพของคนเนือ่ งจากสามารถเข้าถึงบุคคลต่างๆ ในสังคมได้งา่ ย
และรวดเร็วโดยเฉพาะโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อที่ก�ำลังเป็นที่นิยม ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนมากที่สุดคือ สื่อทางสังคมโดยผ่านเว็บไซต์
ผลการด�ำเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพที่ส�ำคัญ ได้แก่ สื่อองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมของศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายองค์กรภาคี ได้รับการเผยแพร่ผ่านสาธารณะ แบ่งเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อทางสังคม สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ จ�ำนวน ๓๙๔ ครั้ง จ�ำนวนประชาชนที่รับผ่านสื่อสาธารณะ
๒๐๐,๐๐๐ คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ทุกภาคส่วนเกิดการรับรู้/เรียนรู้ และแพร่ขยายเครือ
ข่ายการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสังคมมากยิ่งขึ้น
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การด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี ๒๕๕๕
โครงการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ได้ด�ำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีผ่านสื่อสาธารณะ
กิจกรรมที่ ๒ การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่
๑. การผลิตเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี ผ่านสื่อสาธารณะ
• เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จ�ำนวน ๑๗๘ ครั้ง (ข่าว/สกู๊ป ๖๒ ครั้ง ภาพข่าว ๒๘ ครั้ง
สัมภาษณ์ ๘๘ ครั้ง)
• เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ จ�ำนวน ๑๔๕ ครั้ง (ข่าว ๕๐ ครั้ง สัมภาษณ์ ๕ ครั้ง สปอต
๙๐ ครั้ง)
• เผยแพร่ผ่าน สื่อโทรทัศน์ จ�ำนวน ๔๕ ครั้ง (ข่าวและสัมภาษณ์ ๙ ครั้ง แขกรับเชิญ
๒ ครั้ง สารคดีดอกไม้บาน ๓๔ ครั้ง)
• เผยแพร่ผ่านสื่อทางสังคม เว็บไซต์ จ�ำนวน ๒๖ ครั้ง

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่
• ผลิตและเผยแพร่สอื่ นวัตกรรมองค์ความรูด้ า้ นคุณธรรมความดีแบบบูรณาการผ่านสือ่
สาธารณะในรูปแบบต่างๆ
• เผยแพร่สื่อ องค์ความรู้ กิจกรรมและต้นแบบที่เป็นรูปธรรมความส�ำเร็จด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมความดีของศูนย์คุณธรรม เกิดการขยายผลในวงกว้าง
• สร้างการรับรู้ การมีส่วนรวมขององค์กรด้านสื่อในการร่วมมือรณรงค์สร้างกระแส
คุณธรรมความดีเสริมสร้างจิตส�ำนึกด้านคุณธรรมความดี
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การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่มา: รายการ Good News

ที่มา: รายการเที่ยวที่ห้า ททบ5

การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

ที่มา:
www.thairath.co.th
www.ryt9.com
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ผลผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

• หนังสือดอกไม้บานสือ่ สารความดี จ�ำนวน ๒๓๔ ตอน : เป็นการรวมรวบข้อมูลเนือ้ หา
โดยย่อของสารคดีสั้นดอกไม้บานสื่อสารความดี ทั้งหมด ๒๓๔ ตอน เพื่อเป็นคู่มือใน
การน�ำไปใช้งาน คู่กับดีวีดี เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
• ผลิตส�ำเนาดีวีดีดอกไม้บานสื่อสารความดี ระยะที่ ๘ จ�ำนวน ๓๐ ตอน : เป็นการ
ส�ำเนาดีวีดีสารคดีสั้นที่ผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผ่าน
ห้องสมุดศูนย์คณ
ุ ธรรม (มุมคุณธรรม) และเผยแพร่ผา่ นกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คณ
ุ ธรรม
• หนังสือพระราชบัญญัติ และ พระราชกฤษฏีกา : เป็นการน�ำวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งองค์การมหาชน และวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
มาเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กร
• ผลิตของที่ระลึก : ใช้ส�ำหรับมอบให้กับผู้สื่อข่าว และเครือข่ายองค์กรภาคี ที่เข้าร่วม
กิจกรรม การประชุม สัมมนา ฯลฯ
• พิมพ์การ์ดอวยพร : ใช้สำ� หรับมอบให้กบั เครือข่ายองค์กรภาคีเนือ่ งในโอกาสขึน้ ปีใหม่
๒๕๕๕
• รวมเล่มจดหมายข่าว ปีที่ ๑ : เป็นการน�ำจดหมายข่าวที่ศูนย์คุณธรรมผลิตขึ้น
ในปี ๒๕๕๕ ทั้งหมด ๔ ฉบับ น�ำมารวมเล่มเพื่อใช้ส�ำหรับเป็นฐานข้อมูล และเผยแพร่
ต่อไป
• ชุดนิทรรศการ ผลิตนิทรรศการขององค์กร และของกลุ่มงานต่างๆ : เป็นชุด
นิทรรศการเคลื่อนที่ ที่น�ำเสนอผลการด�ำเนิน และบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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สื่อเพื่อการเผยแพร่
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อขยายฐานองค์ความรู้
ด้านคุณธรรมความดี
ศูนย์คณ
ุ ธรรม ได้ดำ� เนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ รองรับและสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรในการขับเคลือ่ นงานยุทธศาสตร์คณ
ุ ธรรมความดี
สามารถเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยยึดฐานคุณธรรมเป็นหลัก และได้จดั ท�ำแผนการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูล ทีต่ อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความซือ่ ตรงให้สอดคล้อง
กับฐานความรูท้ มี่ อี ยูข่ ององค์กร และสร้างสรรค์กจิ กรรมกระตุน้ ส่งเสริมการเผยแพร่คณ
ุ ธรรมความ
ดีผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และ
ตอบสนองความต้องการในการน�ำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ผลการด�ำเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ท�ำให้เกิดระบบฐานข้อมูล จ�ำนวน
๔ ระบบผู้สมัครสมาชิกในเว็บไซต์ ๑,๑๓๐ คน เข้าชมเว็บไซต์ ๕๓,๕๙๒ ครั้ง ความพึงพอใจ ๘๐%

การด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี ๒๕๕๕
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ ขยายฐานองค์ความรูด้ า้ นคุณธรรมความดี มีขอบเขต
การด�ำเนินการดังนี้

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๑ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อขยายฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี
ส่วนที่ ๒ : พัฒนา Application การให้บริการข้อมูลด้านคุณธรรมความดีสำ� หรับอุปกรณ์แท๊ปเล็ต
ส่วนที่ ๓ : พัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ระบบ และระบบเครือข่ายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายภายในองค์กร
ส่วนที่ ๔ : จัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมให้เครือข่ายเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมให้เป็นที่รู้จัก
เพิ่มขึ้น
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ที่มา: www.facebook.com/moralcenter

กิจกรรม
“บอกรักแม่” ในวันแม่แห่งชาติ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม
“วันซื่อตรงแห่งชาติ”

กิจกรรม
“ตอบค�ำถาม วันสุนทรภู่”

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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ที่มา: www.moralcenter.or.th
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Application : moralbook

ผลการด�ำเนินงาน
•
รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

•
•
•
•

•

มีระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มีระบบส�ำรองข้อมูลเว็บเซิฟเวอร์ที่ปลอดภัย
มีระบบป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall), ระบบเก็บรักษาและวิเคราะห์
log ของระบบเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพ
มี Application การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านคุณธรรมความดี ส�ำหรับอุปกรณ์
ประเภท Tablet PC และ Smart Phone
มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารและประเมินผลโครงการ (Project
Management & KPI) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) และระบบบริหารงาน
บุคคล (E-HR) เพื่อสนับสนุนการท�ำงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร
จัดกิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์และเฟสบุ๊คศูนย์คุณธรรม

35

โครงการสนับสนุนการวิจัยและการถอดองค์ความรู้
และการสร้างนวัตกรรมด้านคุณธรรม

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการเสริมหนุน
เชื่อมประสาน เพิ่มพลัง และแพร่ขยายเครือข่ายด้านคุณธรรมความดี และมีวัตถุประสงค์หลัก
ข้อหนึ่งในการจัดตั้ง ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๗ (๒) การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่
รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม
ความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดี
ของสังคม จึงให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมความดี ซึ่งเป็นองค์
ประกอบรากฐานการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของบุคคลและสังคม ด้วยการสนับสนุนการวิจัยและ
ถอดองค์ความรู้ ทั้งในแง่มุมของการศึกษาวิจัย การสร้างสรรค์ รวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรม
ด้านคุณธรรมความดี ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินการพัฒนาคุณธรรมความดี ลดปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมที่จะเกิดขึ้น เกิดการเชื่อมประสานบูรณาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ด�ำเนินงานระหว่างองค์กรภาคีตา่ งๆ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสืบสาน สร้างสรรค์คณ
ุ ธรรมความดีในสังคม ต่อไป
ผลการด�ำเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพที่ส�ำคัญ ได้แก่
• ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ จ�ำนวน ๑ เรื่อง
• วารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี ๑ ฉบับ
• ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
• การเข้าร่วมวางแนวทางการวิจัย จ�ำนวน ๕ แห่ง
• การเผยแพร่ผลงานสู่เครือข่าย ๒๐๐ แห่ง
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การด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี ๒๕๕๕
โครงการสนับสนุนการวิจยั และการถอดองค์ความรูแ้ ละการสร้างนวัตกรรมด้านคุณธรรม
มีขอบเขตการด�ำเนินงานดังนี้
๑. การคัดเลือกหัวข้องานวิจัย/ถอดองค์ความรู้ ด้วยวิธีการศึกษาข้อมูล การประสาน
งาน จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายองค์กรภาคี เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย/
ถอดองค์ความรู้ในประเด็นที่สอดคล้องกับ สภาพสังคมในปัจจุบัน แผนความซื่อตรงแห่งชาติ และ
พันธกิจการด�ำเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๒. จัดท�ำข้อก�ำหนดลักษณะเงื่อนไขการด�ำเนินงาน และจัดหานักวิชาการหรือนักวิจัย เพื่อ
ด�ำเนินงาน
๓. ติดตามการด�ำเนินงานวิจยั /ถอดองค์ความรู้ ตามข้อก�ำหนดคุณลักษณะเงือ่ นไขการด�ำเนิน
งานของศูนย์คุณธรรม
๔. แต่งตัง้ คณะกรรมการ จัดท�ำวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี โดยร่วมวางกรอบการ
จัดท�ำวารสาร คัดเลือกบทความทางวิชาการ
๕. เผยแพร่ผลการด�ำเนินงานไปสู่เครือข่าย และผู้ที่สนใจ ติดตามประเมินผล และสรุปผล
การด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพที่ส�ำคัญ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. รายงานการวิจยั “การสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของประเทศ
ญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการเผชิญภาวะวิกฤติ” เผยแพร่ทาง www.moralcenter.or.th
๒. วารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (Journal of Moral and Virtue)
ที่จัดพิมพ์แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๕๐๐ เล่ม
๓. การเผยแพร่วารสารวิชาการสู่เครือข่าย ๒๐๐ แห่ง
๔. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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กิจกรรมที่ ๒
ส่งเสริมองค์กรเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อ
การขับเคลือ่ นและพัฒนาคุณธรรมความดีให้ประชาชนใช้หลักธรรมของศาสนา
ในการด�ำรงชีวิตมากขึ้น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมความดี
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรมได้ให้การเสริมหนุนเครือข่ายในการด�ำเนินงาน
พัฒนาคุณธรรมความดี กว่า ๒๕๐ พื้นที่ และหลายพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมความดี ฟืน้ ฟู เยียวยา พัฒนาศูนย์การเรียนรูแ้ ละศักยภาพของบุคลากร
ขององค์กรภาคีเครือข่าย ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้าง
ระบบภูมคิ มุ้ กันไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สามารถน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เสริมรากฐานทางวัฒนธรรมสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่าย ประสบกับ
สภาวะวิกฤติการณ์อทุ กภัยทีร่ นุ แรง ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูป้ ระสบภัยภิบตั เิ ป็นอย่างมาก
ศูนย์คุณธรรมได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการเยียวยา ฟื้นฟูปรับปรุง ภูมิทัศน์ทางกายภาพ
และสภาพจิตใจของผูป้ ระสบภัยภิบตั ิ โดยให้ความส�ำคัญอย่างเร่งด่วนทีจ่ ะด�ำเนินงานกับหน่วยงาน
องค์กร ภาคี เครือข่าย ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
และเยาวชน ได้รับการพัฒนา ๒๐ องค์กร จาก ๘ จังหวัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน ๑,๑๓๖ คน
และถอดองค์ความรู้ “มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น โครงงานคุณธรรม” จ�ำนวน ๑ เรื่อง
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โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมความดี มีขอบเขตการด�ำเนินงาน ดังนี้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในองค์กร หน่วยงานภาคีให้สามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอด
องค์ความรูด้ า้ นคุณธรรมความดีและส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรูค้ ณ
ุ ธรรมในระดับองค์กร
สถาบัน ครอบครัว ชุมชนและบุคคลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อประชาชนและสังคม
๑. องค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้ หรือเข้ารับการฝึกอบรม
๒. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณธรรมความดี โดยจัด
อบรมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
๓. จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมความดี โดยเลือกหลักสูตรที่นำ� ไปใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. หลักสูตร “การบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม” จัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพ ให้แก่ผู้บริหารและครู จ�ำนวน ๒๔๓ คน อบรม ๓ ครั้ง
ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ พัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผ้บู ริหารและครู จ�ำนวน
๕๗ คน ณ คีรีรมย์รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนและก�ำหนด
ยุทธศาสตร์คุณธรรมความดี มีผู้บริหารและครู จ�ำนวน ๗๕ คน และ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๕ พัฒนาศักยภาพ ให้แก่ ผู้บริหารและครู จ�ำนวน ๘๙ คน ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
จังหวัดสกลนคร
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ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ พัฒนาศักยภาพ ให้แก่ ผู้บริหารและครู จ�ำนวน
๙๗ คน ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินท์ รีเจนท์ บีช
ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความรู้ ความเข้าใจในการน�ำโครงงานคุณธรรม เป็นเครื่องมือในการท�ำกิจกรรม โดยครูสามารถ
เป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนได้

ผลการด�ำเนินงาน
ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เกิดการก�ำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมเป้าหมายในสถานศึกษา
โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานักเรียน และ การพัฒนาสภาพ
แวดล้อม เป็นตัวขับเคลือ่ นคุณธรรมความดีทสี่ ามารถบูรณาการกับแผนการสอน ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมกับนักเรียน โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นกิจกรรมโครงการ
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๒. หลักสูตร “ผู้นำ� เยาวชนจิตอาสาสู้ภัยพิบัติ” โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ
ระยะที่ ๑ ผู้น�ำเยาวชนจิตอาสา จัดพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน ๙๕ คน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะที่ ๒ ผู้น�ำเยาวชนจิตอาสาต่อสู้ภัยพิบัติ โดยให้นักศึกษา จ�ำนวน ๔๕ คน เมื่อวันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ลงพื้นที่ท�ำกิจกรรม BIG Cleaning ณ พุทธมลฑลสาย ๕ จังหวัดนครปฐม
เป็นการพัฒนาศักยภาพ แบบทดลองขยายผล โดยใช้ หลักสูตร ผู้น�ำเยาวชนจิตอาสา เป็น
ฐานในการจัดกิจกรรมจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึง่ มุง่ เน้นให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับมีจติ อาสา รูข้ ดี ความ
สามารถของตนเอง มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม เรียนรู้ความเป็นผู้น�ำ ผู้ตามที่ดี สร้าง
จิตส�ำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการท�ำงานให้กับสังคม และสามารถน�ำความรู้ ประสบการณ์
จากการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพไปขยายผลในมหาวิทยาลัย และเกิดแกนน�ำนักศึกษาที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้น

ผลการด�ำเนินงาน
การพัฒนานักเรียน ให้เกิดการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้มีจิตอาสา มีความสามารถในการคิด รู้ศักยภาพ/ ขีดความสามารถ
ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผูน้ ำ� ผูต้ ามทีด่ ี ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม และน�ำความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. หลักสูตร “ผู้น�ำเยาวชนจิตอาสา” จัดพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยม
ปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ จ�ำนวน ๑๒๑ คน เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง จ.กาญจนบุรี
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๔. หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี” จัดพัฒนาศักยภาพ จ�ำนวน ๒
ครัง้ ให้แก่ ผูแ้ ทนภาครัฐ ภาคเอกชน จาก ๑๔ หน่วยงาน จ�ำนวน ๖๐ คน รวม ๒ ครัง้ เพือ่ ให้เกิดการ
ขับเคลือ่ น องค์กร หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดของระบบการบริหารงานอาสาสมัคร การมีจติ อาสา การส่งเสริมคุณธรรมความดีที่
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับตนเองและหน่วยงาน
โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนจากส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรอิสระ นักวิชาการ รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๓๔ คน
ระยะที่ ๑ ภาคทฤษฎี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์คุณธรรม
ระยะที่ ๒ ภาคการศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้
ไต้หวัน
ระยะที่ ๓ ภาคการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด�ำเนินกิจกรรมที่ด�ำเนินการหลัง
การศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
จ.นครปฐม

ผลการด�ำเนินงาน
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราว
ต่างๆทีด่ งี าม สูน่ กั เรียน โดยได้รบั แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทีใ่ ช้กจิ กรรมทีห่ ลากหลายด้าน
คุณธรรม และได้รับแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสาเพื่อสู่สังคมเพิ่มมากขึ้น

ครั้งที่ ๒ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาจ�ำนวน ๒๖ คน
ระยะที่ ๑ ภาคทฤษฎี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์คุณธรรม
ระยะที่ ๒ ภาคการศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้
ไต้หวัน
ระยะที่ ๓ ภาคการติดตามและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การด�ำเนินกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการหลังการ
ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์คุณธรรม

ผลการด�ำเนินงาน
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ที่ได้รับมากขึ้น สามารถน�ำสิ่งที่ได้จากการ
ศึกษาดูงานไปปรับใช้ได้ ได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรม ความดี ได้รับแนวคิด กิจกรรม
นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม ความดี

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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๕. หลักสูตร “โครงงานคุณธรรม” จัดอบรมให้แก่นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย จ�ำนวน
๒๕๙ คน เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัด
นครนายก

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน
ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เข้าใจในท�ำโครงงานคุณธรรม เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมร่วมกันจากปฏิบัติจริง โดยครูจะเป็นที่ปรึกษาในการด�ำเนิน
กิจกรรมโดยมุ่งเน้นกระบวนการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณธรรมความดีอย่างรูปธรรม
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๖. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ถอดองค์ความรูเ้ ชิงคุณธรรมและผลิตสือ่ อย่างง่าย” พัฒนาศักยภาพ ให้
แก่ กลุ่มเครือข่ายศูนย์คุณธรรม จ�ำนวน ๙๗ คน เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
พักพิงอิงทางบูติกโฮเทล จังหวัดนนทบุรี

การเรียนรู้การผลิตสื่ออย่างง่าย การจัดท�ำรูปเล่ม และหลักการวิธีการถอดองค์ความรู้เชิง
คุณธรรม ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจในการ
ถ่ายทอดขยายผลการผลิตสื่อในสถานศึกษา

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน
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โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำ� เนินโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คณ
ุ ธรรม มาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง “มุมคุณธรรม” ไว้บริการภายในห้องสมุด
หน่วยงานเครือข่าย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมความดี ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไปมีแหล่งสืบค้นข้อมูล เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านคุณธรรมความดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานและการให้บริการ “มุมคุณธรรม” ตามโครงการเครือข่ายห้องสมุด
ศูนย์คุณธรรม พบว่า ทั้งหน่วยงานเครือข่าย และผู้ใช้บริการมุมคุณธรรมมีความพึงพอใจต่อ มุม
คุณธรรมในระดับมาก ได้รับความสนใจจากเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โดยเห็นว่า “มุมคุณธรรม” เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านคุณธรรมที่มีประโยชน์มาก ช่วยส่งเสริมให้
ผู้อ่านมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตอาสาในตนเองและครอบครัว อีกทั้งมีประโยชน์ต่อการด�ำรง
ชีวิตประจ�ำวัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์คุณธรรม มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้โครงการประสบความส�ำเร็จมากยิง่ ขึน้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนามุมคุณธรรมให้เกิดเป็น ศูนย์
วิทยาการเชิงคุณธรรม “Moral Resource Center” ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน องค์กร
อาทิ ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรมในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้สื่อที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ มีการตกแต่งสถานที่ให้ทันสมัย เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย ในการบริหารจัดการ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม
ความดี รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สอื่ จากศูนย์วทิ ยาการเชิงคุณธรรม เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม
ความดีให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ศูนย์วิทยาการเชิง
คุณธรรม จะเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่ผู้มาใช้บริการสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ และสามารถน�ำ
องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
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รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพที่ส�ำคัญ ได้แก่
• จ�ำนวนสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑๕๐ แห่ง
• หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดตั้งมุมคุณธรรมเพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๑๘ แห่ง
• หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดตั้ง Moral Resource Center จ�ำนวน
๔ แห่ง
• จ�ำนวนเยาวชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทีม่ าใช้บริการในมุมคุณธรรม จ�ำนวน
๖๕,๖๑๖ คน
• ผู้ใช้บริการมุมคุณธรรมสามารถน�ำสื่อ/องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ประกอบการเขียนรายงาน
- น�ำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
- ใช้เป็นต้นแบบในการด�ำรงชีวิต
- ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
- ใช้มุมคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้บ่มเพาะนิสัยรักการอ่านท�ำให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านคุณธรรม

48

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

การด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี ๒๕๕๕
กิจกรรม ๑ : การประชุม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด�ำเนินงาน มุมคุณธรรม” ในปีที่
ผ่านมา จัดขึ้นวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์คุณธรรม ชั้น ๑๖ อาคาร
วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมีการฟังบรรยาย ในหัวข้อการอบรมศิลปะเพื่อ
การผลิตสื่อเชิงคุณธรรม โดยอาจารย์สุธาสินี สุวุฒโฑ และอาจารย์วิชิต เพ็ชรดี อาจารย์ประจ�ำวิชา
จิตรกรรม คณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศูนย์คุณธรรม จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การด�ำเนินงาน “มุมคุณธรรม” และระดมความคิดเห็นแนวทางในการขับเคลื่อน การด�ำเนินงาน
มุมคุณธรรมให้มปี ระสิทธิภาพของหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คณ
ุ ธรรม เพือ่ พิจารณาน�ำข้อมูล
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์จากการประชุมมาพัฒนา ปรับปรุงโครงการให้เหมาะ
สม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายคือเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรมที่เข้าร่วม
โครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ปัจจุบัน จ�ำนวน ๕๙ เครือข่าย และเชิญโรงเรียนขนาดเล็ก อ�ำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท�ำวิจัยจากศูนย์คุณธรรม โดยวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผูด้ ำ� เนินงาน เมือ่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จ�ำนวน
๑๙ โรงเรียน ผู้เข้าประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเครือ
ข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม จ�ำนวน ๓๙ หน่วยงาน ๔๔ คน
ผลการประชุมเชิงปริมาณและคุณภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ นักเรียนรักการอ่าน และผูเ้ รียนใช้มมุ
หนังสือคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรูบ้ ม่ เพาะนิสยั รักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ความกตัญญูกตเวที และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ ๘๐ การน�ำสื่อ “มุมคุณธรรม” ไปใช้ประโยชน์/
ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อ “มุมคุณธรรม” ประเด็นที่ต้องการให้ศูนย์คุณธรรมสนับสนุน ควรจัด
กิจกรรมสัญจรไปยังเครือข่าย เพื่อให้เกิดงานร่วมกันและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
• สื่อ “มุมคุณธรรม” ที่ถูกยืมมากที่สุดเป็นสื่อประเภท วีซีดี ล�ำดับที่ ๑ จอมซนมนตรา
ล�ำดับที่ ๒ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่และล�ำดับที่ ๓ เรื่องจริงมุมมืด
• ประเภทหนังสือทีม่ ผี นู้ ยิ มอ่านเป็นประเภทนวนิยาย ได้แก่ โรงเรียนเม็ดก๋วยจี๊ ไล่ตงจิน้ เงา
โต๋เต๋ ทางเทวดา เทวาวาด ชาร์ลลอตต์ และความดีสีเหลืองส้ม หนังที่ศูนย์คุณธรรมเผยแพร่ ได้แก่
สังคมคุณธรรม และความพอเพียงบ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ “มุมคุณธรรม” ที่ด�ำเนินการ อาทิ กิจกรรมแนะน�ำหนังสือ
ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ นิทานชีวิต ตะกร้าน้อยร้อยภาษา ยอดนักอ่าน เสียงตามสาย
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กิจกรรม ๒ : จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าประชุมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการน�ำความรู้
ทางศิลปะไปผลิตสื่อในมุมคุณธรรม และสื่อการสอนเชิงคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ส�ำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม : จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการน�ำความรู้ทางศิลปะไปผลิตสื่อในมุมคุณธรรม
และสื่อการสอนเชิงคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ส�ำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน
- ผู้รับผิดชอบมุมคุณธรรมของเครือข่ายห้องสมุด ศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ�ำนวน
๘๑ คน
- ได้หนังสือนิทาน POP Up จ�ำนวน ๑๐ เรื่อง
- ได้จดั พิธลี งนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมสัมมนาเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบตั งิ าน
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คณ
ุ ธรรม เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นการผลิตสือ่ เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมความดี
ในมุมคุณธรรม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนในอ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน ๑๙
โรงเรียน เทศบาลนครแหลมฉบัง และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จ�ำนวน ๓ โรงเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการน�ำ
ความรู้ทางศิลปะไปผลิตสื่อในมุมคุณธรรม และสื่อการสอนเชิงคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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บันทึกข้อตกลงความมือในการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมุมคุณธรรมให้มีความสามารถในการน�ำความรู้ทางศิลปะ
ไปผลิตสื่อในมุมคุณธรรม

52
กิจกรรม ๓ : สนับสนุนการจัดตั้งเป็นศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม “Moral Resource Center”
นวัตกรรมการเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี

ผลการด�ำเนินการ
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เกิดเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คณ
ุ ธรรม เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์วทิ ยาการเชิงคุณธรรม (Moral Resource
Center) ให้เป็นนวัตกรรมการเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี จ�ำนวน ๔ แห่ง พร้อม
ทั้งจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม เมื่อวันที่
๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้
เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ๒๗ คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
วิชูทิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านห้วยกรุ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา จังหวัด
เชียงใหม่ และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต จากการจัดประชุมผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
มีความเข้าใจในการจัดสภาพบรรยากาศห้องศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม และความเข้าใจในการจัด
มุมประสบการณ์ตา่ ง ๆ มีความเข้าใจในความส�ำคัญของศูนย์วทิ ยาการเชิงคุณธรรม และสามารถน�ำ
ความรู้เรื่องศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

มุมคุณธรรม ปี ๒๕๕๑

ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม Moral Resource Center

53
โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร
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โรงเรียนบ้านห้วยกรุ จังหวัดชลบุรี

54
โรงเรียนวัดดอกแก้วเนรมิตปัญญา จังหวัดเชียงใหม่
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โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต
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กิจกรรม ๔ : จัดซื้อหนังสือภายนอกตามมติคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเสริมมุมคุณธรรม ให้แก่
หน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
๑. เรื่องดีๆ มีอยู่ทุกวัน / ธัชพงษ์ ธรรมพุฒิพงศ์
๒. ด้วยรักบันดาลใจ นิทานสีขาว เล่ม ๑ / ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
๓. ด้วยรักบันดาลใจ นิทานสีขาว เล่ม ๒ / ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
๔. ด้วยรักบันดาลใจ นิทานสีขาว เล่ม ๓ / ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
๕. ด้วยรักบันดาลใจ นิทานสีขาว เล่ม ๔ / ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
๖. หัวใจเล็กๆ กับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่
๗. หน้าต่างบานแรก/กฤษณา อโศกสิน
หนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน
๘. หนึ่งเด็กขยัน
๙. กระเป๋าใบใหม่
๑๐. แป้งผู้ซื่อสัตย์
๑๑. เด็กชายก้องกับนาฬิกา
๑๒. เด็กดีรักสะอาด
๑๓. คุณย่าที่รัก
๑๔. เด็กดีมีมารยาท
๑๕. รางวัลของความสามัคคี
๑๖. น�้ำใจของปอ
๑๗. เสือน้อยผู้รักษาสัญญา
๑๘. โลกนี้ยังมีเพื่อน
๑๙. หมอเสมคนดี ๔ แผ่นดิน

56

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม ๕ : การประชุมสัมมนาติดตามผลการด�ำเนินงานเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คณ
ุ ธรรม มุมคุณธรรม
เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงาน กิจกรรมทีท่ �ำอย่างต่อเนือ่ งและเกิดผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานในรอบปี
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จัดให้มกี ารเยีย่ มชม ศึกษา ดูงาน “การสร้างสรรค์สงั คมการเรียนรู”้
จ�ำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)
ที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่
๑. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ๒. วิทยาลัยการอาชีพนิคมค�ำสร้อย
๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
๔. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๕. โรงเรียนบุ่งคล้านคร
๖. โรงเรียนบ้านดงบัง
๗. โรงเรียนบ้านโป่งไฮราษฎร์สามัคคี
๘. โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
๙. โรงเรียนโนนค�ำพิทยาคม
๑๐. โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
๑๑. โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
๑๒. โรงเรียนห้วยยาว พิทยาคม
๑๓. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑
๑๔. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒
๑๕. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓
๑๖. องค์การบริหารส่วนต�ำบลสมอแข
๑๗. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ลาด
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ศึกษาดูงาน TK Park

กิจกรรม : จัดประชุมเพื่อแนะน�ำประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเครือข่าย
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม และเผยแพร่สื่อ องค์ความรู้ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกข้อตกลงความมือเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ปี ๒๕๕๕
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กิจกรรมที่ ๓
จัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

โครงการสมัชชาคุณธรรม
สมัชชาคุณธรรม เป็นกระบวนการที่ให้เครือข่ายองค์กรภาคีด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาค
ประชาสังคม ประชาชนและหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท�ำงานด้านคุณธรรมและองค์ความรูต้ า่ งๆ อย่างกัลยาณมิตร เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสนอ
แนะนโยบายสาธารณะด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อภาครัฐและภาคสังคม โดยจัดให้มกี ารประชุมแบบ
มีส่วนร่วมและเป็นระบบ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดงานสมัชชาคุณธรรมมา
แล้ว ๗ ครั้งด้วยกัน โดยเป็นงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ๕ ครั้ง ในปี ๒๕๔๘, ๒๕๔๙, ๒๕๕๑,
๒๕๕๒, ๒๕๕๔ งานสมัชชาคุณธรรมเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดและระดับภาค ในปี ๒๕๕๐ และงาน
สมัชชาคุณธรรมเชิงประเด็นในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ในปี ๒๕๕๓
การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๔ ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ
โปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” โดยน�ำผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมเชิงพื้นที่/ประเด็น ผนวกกับ
ข้อมูลสถานการณ์ สภาพสังคมขณะนั้นและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นและน�ำ
แผนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานองค์กรภาคี มาบูรณาการ เพื่อยกร่างแผนแม่บท
พัฒนาคุณธรรมความซื่อตรงแห่งชาติ ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพือ่ พิจารณาแผนและแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จนเกิดเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ปฏิญญาคุณธรรมและแผนพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ซึ่ง
เป็นข้อตกลงร่วมทีห่ น่วยงานเครือข่ายองค์กรภาคีทเี่ กีย่ วข้องจะน�ำไปขยายผลและปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล
เป็นรูปธรรมในองค์กรของตนเอง
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ผลการด�ำเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ท�ำให้เกิดการขับเคลือ่ นปฏิญญา
คุณธรรม พัฒนาและขยายเครือข่าย เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาคีสมาชิกทีย่ งั่ ยืน มีองค์กรภาคี
เข้าร่วมกิจกรรม ๓๙ องค์กร เกิดการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาความซือ่ ตรงในองค์กร ๑๗ แห่ง ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมจากการด�ำเนินโครงการ ๑๒,๐๐๐ คน ประชาชนรับรู้กิจกรรมจากการเผยแพร่สื่อ
๓๐๐,๐๐๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ เกิดองค์ความรู้ที่ได้จาก
การขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบหนังสือรายงานการวิจัย ๕ เรื่อง ในรูปแบบ วีดีทัศน์ และรายการ
โทรทัศน์ จ�ำนวน ๓๕ ตอน

การด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงาน ปี ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน การขับเคลื่อนโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน)
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง”
เมือ่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ปีทผี่ า่ นมา เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ได้มี
การขับเคลือ่ นงานสมัชชาคุณธรรมต่อเนือ่ ง ในปี ๒๕๕๕ ในรูปของเครือข่ายองค์กรภาคี ๒๒ องค์กร
โดยแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (แผน ๕ ปี) น�ำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ
ด้วยการน�ำไปประยุกต์เป็นแผนงาน/ โครงการที่ด�ำเนินการตามบริบทของแต่ละองค์กรและด�ำเนิน
กิจกรรมร่วมกันในภาพเครือข่ายองค์กรภาคีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
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กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมในปี ๒๕๕๕ มีดังนี้
• เวที (Forum) ประชุมคณะท�ำงานครือข่ายองค์กรภาคีเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ความซื่อตรงแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดเวที พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผลการด�ำเนิน
กิจกรรมในภาพของเครือข่ายองค์กรภาคี ๒๒ องค์กร และเป็นเวทีหาข้อสรุปในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน องค์ประกอบของคณะท�ำงานประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรภาคีทั้ง ๒๒ องค์กร และได้รับ
เกียรติจาก นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เป็นประธานการ
ประชุมคณะท�ำงานฯ โดยมีการจัดประชุมเป็นประจ�ำเดือนละ ๑ ครั้ง หมุนเวียนสถานที่จัดประชุม
ไปยังเครือข่ายองค์กรภาคีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างแท้จริง

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

• การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมรูปธรรมที่ระบุในแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
ของ ๒๒ องค์กรภาคี เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมของหน่วยงานองค์กรภาคี ทั้ง ๒๒ องค์กร ตาม
แผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ รวมถึงการน�ำ
กรอบแนวทางด้านความซื่อตรงไปประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินกิจกรรมองค์กรทั้งในเชิงพื้นที่ จังหวัด
และภูมิภาค เช่น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ส�ำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก และสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ส่งเสริมความซื่อตรงในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
เป้าหมายให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในภาคเหนือ และจังหวัด
มุกดาหารในภาคอีสาน การด�ำเนินโครงการจังหวัดใสสะอาด ส�ำนักงาน ก.พ. รวมถึงการขับเคลื่อน
แผนความซือ่ ตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๖ แห่ง เช่นการส่งเสริมให้เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
จังหวัดล�ำพูน มุ่งสู่การเป็นเทศบาลซื่อตรงโปร่งใส เป็นต้น

(๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕) พิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่าง ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ส�ำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
และสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
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ภาพพิธีลงนาม MOU : การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรเครือข่าย เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นสักขีพยาน

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

การจัดกิจกรรมวันรณรงค์ความซือ่ ตรงของสังคมไทย ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และการน�ำ
เสนอผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมรูปธรรมของทั้ง ๒๒ องค์กรภาคี
• การด�ำเนินการในปี ๒๕๕๕ นี้ เป็นการด�ำเนินการร่วมกันของเครือข่ายองค์กรภาคีทเี่ กีย่ วข้อง
จากการน�ำสาระส�ำคัญของปฎิญญาคุณธรรม และแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕
– ๒๕๕๙) รวมถึงการน�ำประเด็นสถานการณ์ในปัจจุบัน มาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
สมัชชาคุณธรรม และเพือ่ ให้เกิดพลังร่วมของการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาความซือ่ ตรงฯ จึงจ�ำเป็นต้อง
อาศัยการมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในระดับต่างๆ ในการน�ำแนวทางจากแผนพัฒนา
ความซื่อตรงแห่งชาติ ไปขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและมีการด�ำเนินโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง
- เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรเครือข่าย ระหว่างศูนย์คุณธรรม(องค์การ
มหาชน) กับองค์กรภาคี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงจ�ำนวน ๑๖ แห่ง
โดยมีเป้าหมายมุง่ สูก่ ารเป็น “องค์กรกรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นแบบความซือ่ ตรง โปร่งใส”
เพื่อน�ำไปเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป โดยใช้ประเด็น
ด้านคุณธรรม ความซื่อตรง
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• คณะท�ำงานเครือข่ายองค์กรภาคี ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ความซื่อตรงของ
สังคมไทยร่วมกัน เป็นการแสดงพลังความร่วมมือและการน�ำเสนอผลการด�ำเนินกิจกรรมรูปธรรม
กรณีตัวอย่างที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ของ
เครือข่ายองค์กรภาคี ๒๒ องค์กร ได้จดั กิจกรรมพร้อมกันในพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัดครอบคลุม ๔ ภูมภิ าค
ทั่วประเทศในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางสถานีโทรทัศน์ และ
เครือข่ายวิทยุชุมชนออนไลน์เผยแพร่ไปยังสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ และมีช่วง “สัปดาห์รณรงค์
ความซื่อตรงของสังคมไทย” ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่แต่ละองค์กรจะได้มี
การด�ำเนินงานในพื้นที่ต่างๆ
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สรุปผลการจัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๕
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าร่วมด�ำเนินการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาความซือ่ ตรงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๑๖ แห่ง หน่วยงานภาคประชาสังคม ๑ แห่ง และมีการจัดกิจกรรมใน
ช่วง“สัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย” ของเครือข่ายองค์กรภาคี มีการด�ำเนินโครงการ/
กิจกรรมในช่วงดังกล่าว จ�ำนวน ๑๘ พื้นที่/แห่ง ๑๒ จังหวัด ครอบคลุม ๔ ภาค สรุปได้ ดังนี้

64
เวทีการขับเคลื่อนกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงในสังคมไทย
ภาคเหนือ (๕ พื้นที่)
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พื้นที่ที่ ๑ : จัดการเสวนาทางวิชาการ "การขับเคลือ่ นจังหวัดต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
จังหวัดพิษณุโลก” ในช่วง“สัปดาห์รณรงค์ความซือ่ ตรงของสังคมไทย” โดยมี นางผาณิต นิตฑิ ณ
ั ประภาศ
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงาน ในภาคเช้ามีการเสวนาแลกเปลีย่ นของผูแ้ ทนส่วน
ราชการในจังหวัด ๔ หน่วยงาน และการเสวนาของผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมจนประสบผลส�ำเร็จมาร่วมแลกเปลี่ยน จ�ำนวน ๔ หน่วย
งาน มีการประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทัง้ มีการลงนามข้อตกลงร่วมเป็นองค์กรขับเคลือ่ น จ�ำนวน
กว่า ๕๐ หน่วยงาน
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ท๊อปแลนด์ พลาซ่า อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๕๐ คน
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พื้นที่ที่ ๒ : การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ความซือ่ ตรงของสังคมไทย ภายใต้โครงการเทศบาล
ใสสะอาด สร้างความซื่อตรง โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม ประจ�ำปี ๒๕๕๕
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (จัดทุกวัน) ณ เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดล�ำพูน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๕๔๐ คน

ล�ำปาง

พืื้นที่ที่ ๓ : การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ค่านิยม และธรรมาภิบาล โรงไฟฟ้าแม่มาะ จังหวัด

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ อ�ำเภอสบปราบ จังหวัด
ล�ำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑,๐๐๐ คน
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พื้นที่ที่ ๔ : การจัดกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย ภายใต้ การด�ำเนิน
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทุกภาคส่วน สูค่ วามเป็นผูน้ ำ� แห่งคุณธรรม และความซือ่ ตรงในต�ำบล
แม่ลาด มีการด�ำเนินกิจกรรม ๓ กิจกรรม
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม และ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ทุกหมู่ในเขตต�ำบล
แม่ลาด อ�ำเภอคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมทั้ง ๓ กิจกรรม จ�ำนวน ๖๓๐ คน
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พื้นที่ที่ ๕ : จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ความซือ่ ตรงของสังคมไทย ภายใต้โครงการขับเคลือ่ น
แผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ประจ�ำปี ๒๕๕๕
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๘๐๐ คน
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พื้นที่ที่ ๑ : จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ความซือ่ ตรงของสังคมไทย ภายใต้การด�ำเนินโครงการ
สร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้นักเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมให้กับเด็กเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความซื่อตรงต่อสังคมไทย และเข้า
ร่วมรณรงค์ด้านความซื่อตรงรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทีโอเอ เทศบาล ๑ วัดค�ำสายทอง จังหวัด
มุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๒๐ คน
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พื้นที่ที่ ๒ : จัดกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ความซือ่ ตรงของสังคมไทย ภายใต้การด�ำเนินโครงการ
สร้างคุณธรรมเยาวชนสู่สังคม ประจ�ำปี ๒๕๕๕ มีกิจกรรมเดินรณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย
และจัดนิทรรศการส่งเสริมความซื่อตรงให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวน ๒๐๐ คน
พื้นที่ที่ ๓ : จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย” ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลค�ำแคน อ�ำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาความ
ซื่อตรงแห่งชาติ และกระตุ้นจิตส�ำนึกให้สังคมได้มีความซื่อตรงขึ้นในพื้นที่ต�ำบลค�ำแคน โดยได้
รับความร่วมมือจากอ�ำเภอมัญจาคีรี ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นอ�ำเภอมัญจาคีรี
ธรรมาภิบาลจังหวัด สถานศึกษาในพื้นที่ ๑๐ แห่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำแคน อ�ำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๕๐ คน
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พื้นที่ที่ ๑ : จัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ความซือ่ ตรงของสังคมไทย” ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อรณรงค์ สร้างการรับรู้ให้นักเรียนได้รับทราบแนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมให้กับเด็ก เยาวชน โดยเชิญคณะวิทยากร อบรมให้ความรู้ด้านแนวคิดและเจตคติ
ในการปลูกฝังนักเรียนในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ฝึกออกแบบกิจกรรม และเครื่องมือประเมินการ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต ที่สามารถน�ำไปใช้ปลูกฝังนักเรียนได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงชั้นได้
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๐๐ คน
พื้นที่ที่ ๒ : การจัดเวทีเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อปักษ์ใต้ใสสะอาด
ครั้งที่ ๒
จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๓– ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (จัดกิจกรรมหลักในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๓๐๐ คน
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พื้นที่ที่ ๑ : จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านคุณธรรมความซื่อตรงในองค์กร
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ส�ำนักงานจเรต�ำรวจ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๐๐ คน
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พื้นที่ที่ ๒ : จัดการสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อจังหวัดระยองใสสะอาด
โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวปาฐกถาพิเศษ และการอภิปราย “แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสในสังคมไทย”
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๕๐ คน

พื้นที่ที่ ๓ : จัดกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย ภายใต้การด�ำเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าตลาดสดหนองบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๗๐๐ คน
พื้นที่ที่ ๔ : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “๒๖๐๐ หน่วยงานร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
มหากุศล ปี ๒๕๕๕” โดย ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุน
ของ สสส. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทรปัญโญ
สวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๕๐ คน
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กาญจนบุรี
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สรุปผลการจัดงานเสวนาทางวิชาการ “แก้วิกฤติไทย ด้วยใจซื่อตรง” วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
การจัดงานเสวนาทางวิชาการ “แก้วิกฤติไทย ด้วยใจซื่อตรง” เป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัด
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ความซือ่ ตรงในสังคมไทย ภายใต้การขับเคลือ่ นงานสมัชชาคุณธรรม ปี ๒๕๕๕
จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี เพื่อเป็นการแสดงพลังความ
ร่วมมือของเครือข่ายองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมรณรงค์ด้านคุณธรรมความซื่อตรงของ
สังคมไทย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายเครือข่ายภาคีเพิ่มมากขึ้น รูปแบบงานแบ่งเป็น
การแสดงขององค์กรภาคี การปาฐกถาพิเศษ เสวนาทางวิชาการ อภิปรายแลกเปลี่ยน และการจัด
บูธนิทรรศการขององค์กรภาคี สรุปได้ ดังนี้
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การเสวนาทางวิชาการ
ในช่วงเช้า การแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม ๒ ชุด กล่าวเปิด
งานโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความซื่อตรง กับค่านิยมสังคมไทย” โดยศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
การอภิปรายเรื่อง “ความซื่อตรง...กับการพัฒนาประเทศ” ประกอบด้วย
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร)
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง (นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ)
- พลต�ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อดีตประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
- ด�ำเนินการอภิปราย โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
ในช่วงบ่าย มีการเสวนาแลกเปลี่ยน หัวข้อ “แผนความซื่อตรง...กับการพัฒนาองค์กร”
โดยผู้แทนองค์กรภาคีประกอบด้วย
- นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- นายภาส ภาสสัทธา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
- นางสาวรังสิมา จารุภา ที่ปรึกษาระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.
- นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
- นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการศูนย์คุณธรรม
- ด�ำเนินการเสวนาโดย นายแพทย์พลเดช ปิน่ ประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา
ในช่วงท้าย มีกิจกรรมร�ำลึกถึง อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และปิดการเสวนา

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

75

76
การจัดบูธนิทรรศการขององค์กรภาคี
การจัดงานครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคีเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จ�ำนวน
๑๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน กระทรวงวัฒนธรรม ส�ำนักงานจเรต�ำรวจ
คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรือ่ งการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒสิ ภา การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สถาบันพระปกเกล้า และศูนย์คุณธรรม มี
ผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน ๔๕๐ คน
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มีการบันทึกเทปโทรทัศน์การเสวนาทั้งภาคเช้า–บ่าย เพื่อน�ำไปตัดต่อเผยแพร่ในรายการ
“สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซือ่ ตรง” จ�ำนวน ๓ ตอน โดยรับการสนับจากมูลนิธสิ อื่ สารความดี สถานี
โทรทัศน์ TNN๒ (ทรูวิชชั่น) และมีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงสด ทางเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนทั่ว
ประเทศ จ�ำนวน ๓๗ สถานี มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมท�ำข่าวจ�ำนวนมาก
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การสื่อสารสาธารณะ
ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการรณรงค์สร้างกระแสคุณธรรมความซื่อตรง คุณธรรมความดี เผย
แพร่องค์ความรู้และรูปธรรมความส�ำเร็จ สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนขับเคลื่อนสมัชชา
คุณธรรมผ่านช่องทางสื่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
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• การผลิตสื่อเผยแพร่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนความซื่อตรงฯ
- ผลิตหนังสือปาฐกถา “ความซื่อตรงกับค่านิยมของสังคมไทย”
- ผลิตหนังสือวิจัยและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนฯ ปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
- ผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ด้านความซื่อตรง สมุดบันทึก ๓,๐๐๐ เล่ม
- ส�ำเนาซีดีแนะน�ำแผนพัฒนาความซื่อตรง เพื่อเผยแพร่ ๓,๐๐๐ แผ่น
- จัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติฯ เพิ่มเติม ๓,๐๐๐ เล่ม
- ผลิตเผยแพร่ จดหมายข่าว จ�ำนวน ๔ ฉบับ และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน
๗ ฉบับ
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• การถอดองค์ความรู้ผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมผ่านสารคดี
- ผลิตสารคดีองค์ความรูท้ เี่ กิดจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมความซือ่ ตรง
ของศูนย์คณ
ุ ธรรมและเครือข่ายองค์กรภาคี ภายใต้การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาความซือ่ ตรง
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๕ ตอน
๑) องค์ความรูจ้ ากการด�ำเนินโครงการเทศบาลใสสะอาด สร้างความซือ่ ตรง โปร่งใส ใฝ่
คุณธรรม ประจ�ำปี ๒๕๕๕ เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง จังหวัดล�ำพูน
๒) องค์ความรูจ้ ากการด�ำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซือ่ ตรง เพือ่ พัฒนาครอบครัว
เด็กและเยาวชนต�ำบลหนองบัว เทศบาลต�ำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
๓) องค์ความรูจ้ ากการด�ำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทุกภาคส่วนสูค่ วามเป็นผูน้ ำ�
แห่งคุณธรรมและความซือ่ ตรง องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ลาด จังหวัดก�ำแพงเพชร
๔) ผลสรุปกระบวนการในภาพรวมของการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาความซือ่ ตรงแห่งชาติ
ปี ๒๕๕๕ (ขององค์กรภาคี ๒๒ องค์กร)
๕) ผลสรุปกระบวนการในภาพรวมของการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาความซือ่ ตรงแห่งชาติ
ปี ๒๕๕๕ (การขยายผลเชิงพื้นที่)
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• ช่องทางการสื่อสารของงานสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์) ผลิตและเผยแพร่รายการ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง”
เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด กิจกรรมรูปธรรมความส�ำเร็จด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของบุคคล หน่วยงาน และเครือข่ายองค์กรภาคีให้สาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้าง โดยออก
อากาศทุกวันอังคาร เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ในปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๓๐ ตอน
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กิจกรรมที่ ๔
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดีและการส่งเสริม
ให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณธรรม
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี
ศูนย์คุณธรรมสานต่อแผนงานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี ในการด�ำเนิน
การเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีใน
รูปแบบต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอืน่ ๆ และการใช้กระบวนการแบบมีสว่ นร่วมทางสังคม
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี โดยให้การสนับสนุน หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี การสร้างสรรค์พลังการเรียนรู้คู่คุณธรรม ที่เกิดประโยชน์
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและบริบทของพื้นที่ โดยไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ให้เกิดกลไกและกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทุนทางสังคมอย่างมีคุณภาพ
ก่อเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ค้นหา พัฒนาองค์ความรูแ้ ละการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องดีงาม น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี รวมถึงการสร้างกระบวนการเรียนรู้สาธารณะในการ
ขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาสังคมคุณธรรม ควบคู่กับสังคมคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นผลด้านความยั่งยืน
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ผลการด�ำเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพที่ส�ำคัญ ดังนี้
เป้าหมายตามแผนงาน (ตัวชี้วัดของโครงการ) ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจริงตามตัวชี้วัด
• จ�ำนวนองค์กรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ๗ แห่ง
• จ�ำนวนองค์กร เครือข่ายทีท่ ำ� กิจกรรมขับเคลือ่ น
คุณธรรม ความดี อย่างน้อย ๒๐ องค์กร/
เครือข่าย
• จ�ำนวนองค์ความรูท้ ไี่ ด้กจิ กรรม/กระบวน การๆ
พัฒนาคุณธรรม ความดี ๖ ชิ้นงาน
• กิจกรรม/กระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดี
ความซื่อตรงต้นแบบในรูปแบบต่างๆ ส�ำหรับ
บุคคล ๑๐๐ คน ครอบครัว ๕๐ ครอบครัว
องค์กร ๒๐ แห่ง ชุมชน ๑๐ แห่ง

• จ�ำนวนองค์กรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ๙ แห่ง
• จ�ำนวนองค์กรเครือข่ายที่ท�ำกิจกรรมขับ
เคลือ่ นคุณธรรมความดี ๒๒ องค์กร/เครือข่าย
และมีองค์กรทีม่ สี ว่ นร่วมขับเคลือ่ นกิจกรรม/
โครงการ ๗๖ องค์กร
• จ�ำนวนองค์ความรูท้ ไี่ ด้กจิ กรรม/กระบวนการ
พัฒนาคุณธรรม ความดี ๖ ชิ้นงาน
• จ�ำนวนกิจกรรม/กระบวนการพัฒนาคุณธรรม
ความดี ความซือ่ ตรงต้นแบบในรูปแบบต่างๆ
จากโครงการ จ�ำนวน ๗๘ กิจกรรม
• มีผรู้ บั ประโยชน์จากกิจกรรม บุคคล ๑๘,๖๖๕
คน ครอบครัว ๑๘๓ องค์กร ๕๘ ชุมชน
๑๙ แห่ง

การด�ำเนินงาน และผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี ๒๕๕๕

ชื่อโครงการ
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านดนตรีพื้นบ้าน
สะล้อไม้ไผ่

หน่วยงาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
การพัฒนาสังคมแผนกกลุ่ม
ชาติพันธุ์ สังฆมณฑล
จังหวัดเชียงใหม่

๒ โครงการเรียนรู้ต้นแบบบูรณาการสืบสานคุณธรรม
โรงเรียนมงคลวิทยา
ด้วยกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงการเรียนรู้ต้นแบบ
จังหวัดระยอง
บูรณาการสืบสานคุณธรรมด้วยกิจกรรมภาษาอังกฤษ
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม ได้ให้การเสริมหนุนเครือข่าย ๒๒ โครงการ
โดยมีการด�ำเนินกิจกรรม และเกิดผลด�ำเนินงานแต่ละโครงการ ดังนี้ โรงเรียน ๑๗ แห่ง ชุมชน/หน่วย
งาน ๒ แห่ง วัด/ศาสนา ๒ แห่ง มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง และภาคใต้ได้รับการสนับสนุนมากที่สุด คือ
๗ เครือข่าย ภาคเหนือ ๖ เครือข่าย ภาคกลาง ๓ เครือข่าย ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคละ ๒ เครือข่าย
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ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

๓ โครงการครอบครัวคุณธรรม หนุนน�ำเด็กดีมีความ
รับผิดชอบ

โรงเรียนบ้านหนองมวง
จังหวัดตรัง

๔ โครงการฮ่วมแฮงสร้างวินัย ฮ่วมใจ๋ฮับผิดชอบ

โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา
จังหวัดเชียงใหม่

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เชิงคุณธรรม โรงเรียนบ้านจับไม้

โรงเรียนบ้านจับไม้
จังหวัดหนองคาย

๖ โครงการครอบครัวกันตังรัษฏาเสริมสร้างเยาวชนคน
คุณธรรม ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตามร้อยเท้าพ่ออย่างพอเพียง

โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา
จังหวัดตรัง

๗ โครงการห้องสมุดคุณธรรมใต้ถุนบ้าน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
สวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง
จังหวัดพัทลุง

๘ โครงการโรงเรียนวัดยานนาวาพัฒนาชีวิตพอเพียง

โรงเรียนวัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

๙ โครงการจิตสาธารณะที่นาบอน

โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
จังหวัดภูเก็ต

๑๐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบในสถานศึกษา

โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑
“วัดทุ่งหวัง” จังหวัดตรัง

๑๑ โครงการเสริมคุณธรรมสร้างอาชีวะจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชนสู่สังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
(สยามเทค) กรุงเทพมหานคร

๑๒ โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับเครือ
ข่ายพหุชุมชน

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
จังหวัดเชียงใหม่

๑๓ โครงการเรือนเพาะช�ำคุณธรรมเมืองท่าข้าม (ปีที่ ๒)

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๔ โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ “ความรู้คู่ความดี” โรงเรียนนฤมลทิน
กรุงเทพมหานคร
๑๕ โครงการ ๔ ห้องจิตอาสา

โรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณีเขต
จังหวัดกาญจนบุรี
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หน่วยงาน

๑๖ โครงการ “พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการ
เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย”

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำ� รุง
จังหวัดตรัง

๑๗ โครงการ พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม:บางมูลนาก

โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม จังหวัดพิจิตร

๑๘ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
ด้านจิตอาสาโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
จังหวัดกาญจนบุรี
๑๙ โครงการธรรมทายาท ปีที่ ๒

วัดนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๒๐ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ฯ กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สู่ความยั่งยืน
จังหวัดเชียงใหม่
๒๑ โครงการการเสริมสร้างและจัดการความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และครูโรงเรียนเบ็ญจะ
มะมหาราช และโรงเรียนยางน้อย

โรงเรียนเบญจมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมความดีโรงเรียนห้วยยาว
พิทยาคม

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
จังหวัดพิจิตร

ตัวอย่างโครงการเด่นจ�ำนวน ๙ โครงการ ดังนี้
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
เชียงใหม

วัดพระบรมธาตุดอยผาสม
เชียงใหม

โรงเรียนบานจับไม
หนองคาย

โรงเรียนบางมูลนาก โรงเรียนบานหนองตาบง
กาญจนบุรี
ภูมิวิทยาคม พิจิตร

โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี
กรุงเทพฯ
พื้นที่รูปธรรม ป ๒๕๕๕
(

โรงเรียนตนบาก
ราษฎรบํารุง
ตรัง

ศูนยเรียนรูชุมชน
สวนสรางสุข
บานเกาะทัง
พัทลุง

(

)
)
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพฯ
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๑. วัดบรมธาตุดอยผาส้ม
ตั้งอยู่ บ้านอมลอง หมู่ที่ ๒ ต�ำบลแม่สาบ อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ด�ำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้าระดับเครือข่ายพหุชุมชน วัด
พระบรมธาตุดอยผาส้ม ให้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงทีจ่ ะสามารถถอดองค์ความรู้ในระดับ
พหุชุมชนที่เชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่าย โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน และขั้น
ก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
มีการท�ำโครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ โดยมุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนทัศนคติของ
คนในสังคมให้ดำ� เนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปี ๒๕๕๕ ด�ำเนินโครงการมุ่งเน้นส่งเสริม
ต่อเนือ่ งให้ ๕ พืน้ ที/่ ศูนย์เรียนรูพ้ ฒ
ั นาให้ชมุ ชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนศักยภาพ ผลิตภัณฑ์
ก�ำลังซือ้ ขาย เพือ่ การขับเคลือ่ นแหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงขัน้ ก้าวหน้าระดับเครือข่ายพหุชมุ ชน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนมีการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานที่ไม่เท่ากันในแต่ละ
ชุมชน โดยเน้นในก�ำลังซื้อ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ จ�ำเป็นที่ทุกชุมชนต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ลดการ
พึ่งพาร้านค้าภายนอก

ผลการด�ำเนินงาน
• พัฒนาฐานการเรียนรู้ความรู้ของแกนน�ำอาสาเศรษฐกิจพอเพียง ๙ ฐาน และการสร้าง
ความสัมพันธ์ในเครือข่าย “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน
• เกิดครอบครัวต้นแบบ ๓๐ ครอบครัว โดยการผลิตสินค้าทดแทน
• การสอนการท�ำน�้ำยาล้างจาน แชมพู
• การท�ำข้าวอินทรีย์ และน�ำผลผลิตมาชื้อขายแลกเปลี่ยนกัน
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๒. กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓๐ หมู่ที่ ๒ บ้านต้นงิ้ว ต�ำบลสันผักหวาน อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่ การบริหารจัดการศูนย์ฯสูค่ วามยัง่ ยืน กิจวิจยั เพือ่ พัฒนาท้องถิน่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ ในการท�ำโครงการศูนย์
เรียนรู้เชิงคุณธรรมเรื่องต่างๆ จ�ำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่ ๑) ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�ำต�ำบล
สันผักหวาน อ�ำเภอหางดง ๒) ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�ำต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอสันป่าตอง
๓) ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�ำต�ำบลบ้านเป้า อ�ำเภอแม่แตง และ ๔) ศูนย์การเรียนรู้เชิง
คุณธรรมประจ�ำต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอแม่อาย ส่วนใหญ่เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างการ
เรียนรู้ให้กับเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนา ดังนี้
การพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืนประจ�ำศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่
ให้บริการของศูนย์เรียนรู้ ใช้ในการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั กลุม่ นักเรียนและเยาวชน
จากการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ สู่ความยั่งยืน
พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์ฯ เป็นการพัฒนาศูนย์ฯ อย่างเป็นระบบ (System)
และมีแผนการด�ำเนินงานโครงการ (Project Planning) การติดตามและการพัฒนาโครงการสูค่ วาม
ส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบท�ำอาชีพเคียงคู่คุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงาน
• การสร้างการยอมรับระหว่างเครือข่าย
• การต่อยอดงานโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย
• การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ
• พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีระบบ (System)
และมีแผนการด�ำเนินงานโครงการ (Project Planning) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอด
แผนการด�ำเนินงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔ ศูนย์ฯ
• เกิดการต่อยอดการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเคียงคู่
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน จ�ำนวน ๔ ศูนย์ฯ
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๓. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๕ อ�ำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม (Bangmulnak
Model) ให้มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส�ำหรับใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคม และมีการขยายผล“โรงเรียน
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม” (Bangmulnak Model) เข้าสู่โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จ�ำนวน
๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก“ราษฎร์อุทิศ” โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ และโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน
• สามารถน�ำโครงงานคุณธรรมเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคุณธรรม ด้านต่างๆ ให้กบั นักเรียน
• มีการอบรมครูในโรงเรียน และครูของโรงเรียน ลูกข่าย เพื่อให้ความรู้เรื่องการท�ำโครงงาน
คุณธรรมในโรงเรียนน�ำไปขยายต่อในโรงเรียนของตนเอง
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ภาคกลาง
๔. โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
ตัง้ อยู่ เลขที่ ๑๐๗/๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๒๕ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี แหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ ความรู้คู่ความดี มีจุดเด่นเรื่องมาตรฐาน
การท�ำงาน การบริหารจัดการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในการเรียนการสอน และขยาย
ผลไปยังเครือข่ายโรงเรียน ๕ โรงเรียน เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต ๑๐ ประการ ผ่านกิจกรรม
ชุมนุมต่างๆ เช่น การท�ำอาหาร การพัฒนาด้านภาษา
พัฒนาต่อจากการด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียงนฤมลทิน
ธนบุรี ซึ่งมีแผนในการด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ แผนงานพัฒนาบุคลากรครู /แผนงานพัฒนาทักษะชีวิต
“ความรู้คู่ความดี” (ครู/ผู้เรียน) /และแผนงานขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ “ความรู้
คู่ความดี” น�ำกิจกรรมที่เกิดเป็นองค์ความรู้เชิงบูรณาการ “ความรู้คู่ความดี” เข้าไปในบริบทของ
โรงเรียน และขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ “ความรู้คู่ความดี ”

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน
• ด�ำเนินการพัฒนาและขยายผลกิจกรรมบูรณาการ “ความรูค้ คู่ วามดี” ให้กบั เครือข่ายน�ำไป
ประยุกต์ใช้กับนักเรียนในชีวิตประจ�ำวันได้ และสามารถด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไปยัง ๕ โรงเรียน
เครือข่าย
• ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถสอดแทรกเทคนิคการสอนทักษะชีวติ “ความรูค้ คู่ วาม
ดี” ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และวิชาอื่นๆ ได้
• นักเรียนได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ “ความรูค้ คู่ วามดี” และสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์
ใช้เพื่อประโยชน์สุขตนเองและสังคม
• เกิดโรงเรียนเครือข่ายที่สามารถจัดความรู้เชิงบูรณาการ “ความรู้คู่ความดี”
• เกิดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ “ความรู้คู่ความดี” ในบริบทของโรงเรียน ร่วมกันระหว่างครู
นักเรียนและผู้ปกครอง
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๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทคนิค)
ตั้งอยู่ เลขที่ ๖/๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ด�ำเนินโครงการเสริมคุณธรรมสร้างอาชีวะจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนสู่สังคม ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ด้านจิตอาสา ได้จัดท�ำบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ๑๒ โรงเรียน โดยมีรัฐมนตรี
กระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นสักขีพยาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตส�ำนึก สร้างนิสยั รักการ
ออมและความพอเพียง ขยายเครือข่ายจิตอาสาไปยัง ๑๒ โรงเรียน มีการตั้งชมรม D-clup ขึ้น เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการบอกเรื่องราวการท�ำความดี และท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมพี่สอนน้อง
บริการชุมชน กิจกรรมเข้าค่ายจิตอาสาบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้วัดและชุมชน

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน
• สร้างเครือข่ายให้มีคุณภาพด้านจิตอาสา และพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย
• เผยแพร่กจิ กรรมสร้างเครือข่ายทาง Social network แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารปฏิบัติการใน
เชิงวิชาชีพ
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ภาคตะวันตก
๖. โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
ตั้งอยู่ ต�ำบลวังขนาย อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ “ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนจิตอาสาบ้านหนองตาบ่ง”
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านจิตอาสาให้กับชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมคุณธรรม
ด้านจิตอาสา โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น พ่อครู-แม่ครู ช่วยสอนหนู, สร้างโลกสวยด้วยมือเรา,
บันทึกเด็กดี...งานนี.้ ..หนูทำ� ได้, พ่อแม่อปุ ถัมภ์ชวนท�ำจิตอาสา และจิตอาสาศิลปะบริการ ซึง่ ผลการ
ด�ำเนินโครงการดังกล่าวและกิจกรรมที่ท�ำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ท�ำให้โรงเรียน
ได้พฒ
ั นาเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นจิตอาสา เป็นแบบอย่างการเรียนรูใ้ ห้กบั สถาบันการศึกษาและองค์กร
ชุมชนอื่นๆ โดยผ่านกิจกรรมโรงเรียนจิตอาสา ให้อาสาสมัครสอนน้องอ่านหนังสือ และแสดงละคร
สัปดาห์ละ ๒ ครัง้ และพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรูโ้ ดยการจัดอบรมบุคลากรเกีย่ วกับศูนย์เรียนรู้
เช่น ประโยชน์/องค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การเรียนรู้

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน
• นักเรียนเกิดการบูรณาการและการเรียนรู้ เรือ่ งจิตอาสา ผ่านกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้
• ส่งเสริมกระบวนการจิตอาสาแบบมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียนและขยายผล
องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมด้านการเสริมสร้างการมีจิตอาสาไปยังโรงเรียนบ้าน
มะกอกหมู่และโรงเรียนบ้านหนองหวาย
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗. โรงเรียนบ้านจับไม้
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านจับไม้ ต�ำบลเฝ้าไร่ อ�ำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้ มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่
ก่อเกิดคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง แก่นักเรียน เยาวชน มีการขยาย
ผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานที่สนใจ มีฐานทักษะในการด�ำเนินชีวิต ด�ำรงชีวิตอยู่บน
รากฐานของคุณธรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ความซือ่ สัตย์ซอื่ ตรง และมีความพอเพียง โดยมีบา้ น
วัด โรงเรียน เข้ามามีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมความรับผิดชอบ มีความซือ่ สัตย์ซอื่ ตรง และ
ความพอเพียง อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เช่น กี่ทอเสื่อผืน การท�ำเสื่อพับ
การรีดตอกด้วยมือ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน
• ศูนย์การเรียนรู้และฐานการเรียนรู้เชิงคุณธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
• บุคลากรในศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม ได้แก่ ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา ถ่ายทอด
ประสบการณ์และองค์ความรู้ขยายผลแก่ผู้มารับบริการได้
• ฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมของโรงเรียนเครือข่าย สามารถบ่มเพาะ
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความ
พอเพียง รวมทั้งคุณธรรมอื่นที่พึงประสงค์
• เกิดเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ในโรงเรียน
เครือข่ายที่มุ่งพัฒนาด้านคุณธรรมแก่ผู้เรียน
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ภาคใต้
๘. โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำ� รุง
ตั้งอยู่ หมู่ ๗ ต�ำบลนาพละ อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ด�ำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย ที่มุ่งสร้าง
ปลูกฝัง บ่มเพาะการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีระเบียบวินัยให้กับเด็ก โดยใช้กระบวนการ
ครอบครัวอบอุ่นเป็นแรงเสริมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน
วัด และโรงเรียน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการมีวนิ ยั ในโรงเรียน สือ่ สารสัมพันธ์ฉนั พ่อแม่ รวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์การเรียนรู้ และ
เสริมสร้างพัฒนาเยาวชนให้เป็นเด็กดีมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ทั้งที่บ้านโรงเรียน
และชุมชน ในกลุ่มเยาวชนของโรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ำรุงและโรงเรียนเครือข่าย และยังเป็น
“ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษา
และองค์กรชุมชนอื่นๆ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลเชิงปริมาณ
• เกิดร่างหลักสูตรเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย
• เกิดคู่มือศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย
• ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ของนักเรียนให้กับโรงเรียนเครือข่าย จ�ำนวน ๒ โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหมอ
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย

93
๙. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง
ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ต�ำบลนาโหนด อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โครงการห้องสมุดคุณธรรมใต้ถุนบ้าน เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ๔ โรงเรียน
ด้านการอ่าน พูด เขียน เพื่อส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบของเยาวชนกับโรงเรียน ทั้งในระบบ
และนอกระบบ พัฒนา “ห้องสมุดในฝันของฉัน” ตามที่เด็กได้น�ำเสนอในกิจกรรมหนังสือท�ำมือ
จัดกองทุนหนังสือดี มีคุณธรรม สร้างวินัย ส�ำหรับเด็ก เยาวชน และจัดกิจกรรมเสริมทักษะในมุม
สร้างสรรค์ เพื่อให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองท�ำกิจกรรมร่วมกัน และผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม
๓ ด้าน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ (วินัย) และความพอเพียง

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการด�ำเนินงาน
• เกิดเครือข่ายโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวหมอน โรงเรียน
บ่วงช้าง โรงเรียนควนประกอบ และโรงเรียนบ้านต้นไทร
• เกิดภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดท�ำแผน ๑๑ องค์กร ได้แก่ บ้านนาโหนด บ้านโคกทราย
บ้านหัวหมอน บ้านตรอกปด บ้านเกาะทัง บ้านโคกว่าว บ้านต้นไทร โรงเรียนบ้านหัวหมอน โรงเรียน
บ่วงช้าง โรงเรียนควนประกอบ และโรงเรียนบ้านต้นไทร
• ห้องสมุดใต้ถนุ บ้าน ตัง้ เป็นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ ส�ำหรับเด็ก เยาวชน กลุม่ คนทัว่ ไป ให้กบั สถาน
ศึกษาและชุมชนอื่นๆ
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องค์ความรู้ที่เกิดจากผลของการพัฒนาเครือข่าย

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. องค์ความรู้ของโรงเรียนนฤมลทิน เรื่อง Life skill in action
๒. องค์ความรู้ของโรงเรียนดอนแก้วนเรมิตปัญญา เรื่อง แต้มสีเติมสุข
๓. องค์ความรู้ของโรงเรียนบ้านจับไม้ เรื่อง จักสานทอเสื่อเพื่อคุณธรรม
๔. องค์ความรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง D club
๕. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ สู่ความยั่งยืนฯ
๖. สื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการศูนย์สู่ความยั่งยืนฯ
๗. คู่มือ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ดนตรีพื้นบ้านสะล้อไม้ไผ่
๘. ดีวีดีสารคดีดอกไม้บานสื่อสารความดี ๓ นาที องค์ความรู้ที่เกิดจากผลการพัฒนา
เครือข่าย จ�ำนวน ๙ ตอน
๑) หนึ่งไร่คุณธรรม เครื่องมือเปลี่ยนใจคน
๒) ขบวนบุญ
๓) บางมูลนากโมเดล ๓
๔) โรงเรียนห้วยยาว
๕) ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม
๖) ดินยิ้ม เด็กแย้ม
๗) หนองตาบ่งขยายผล
๘) ความรู้คู่ความดี
๙) สามเณรอาสา

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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Appendix

ภาคผนวก
•

รายชื่อโครงการและหน่วยงานที่ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

•

ภาพ/ชื่อ ตัวอย่างสื่อ สิ่งพิมพ์ ที่ผลิตใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

•

แผนที่ตั้งศูนย์คุณธรรม
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รายชื่อโครงการและหน่วยงาน
ที่ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ล�ำดับที่ ลงวันที่
รายการ
๑ ๑๒ ม.ค. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง จังหวัด
พิษณุโลก สถาบันสี่แยกดินโดจีน ส�ำนักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๒ ๑ มี.ค. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
เครือข่ายแกนน�ำศูนย์คุณธรรมจิตอาสา วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
๓ ๑ มิ.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เทศบาลนครแหลมฉบัง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ และโรงเรียนใน
อ�ำเภอศรีราชา จ�ำนวน ๒๒ โรงเรียน
๔ ๒๐ มิ.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาความชื่อตรงแห่งชาติในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ระหว่างศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) กับกระทรวงวัฒนธรรม, กิจ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านกลาง
อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลมะขุนหวาน อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่, องค์การบริหารต�ำบลน�ำ้ แพร่ อ�ำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลแม่ท่าช้าง อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่,
องค์การบริหารต�ำบลบ้านปง อ�ำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่, เทศบาลต�ำบลสันผักหวาน อ�ำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนต�ำบล
กื้ดช้าง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่

ระยะเวลา
๑ ปี
นับแต่วันลงนาม
๑ ปี
นับแต่วันลงนาม
๑ ปี
การศึกษานับแต่
วันลงนาม
(๑ มิ.ย. ๕๕ - ๓๑
พ.ค. ๕๖)
๑ ปี
นับแต่วันลงนาม
(๒๐ มิ.ย. ๕๕ ๑๙ มิ.ย. ๕๖)
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ระยะเวลา
๑ ปี
นับแต่วันลงนาม
(๒๐ มิ.ย. ๕๕ ๑๙ มิ.ย. ๕๖)

๑ ปี
นับแต่วันลงนาม
(๒๐ มิ.ย. ๕๕ ๑๙ มิ.ย. ๕๖)

๓๐ ก.ย. ๕๖
๓๐ ก.ย. ๕๖

๓๐ ก.ย. ๕๖

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ล�ำดับที่ ลงวันที่
รายการ
๕ ๒๐ มิ.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาความชื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) กับกระทรวงวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร, เทศบาลต�ำบลบ้างกลาง จังหวัดล�ำพูน,
เทศบาลต�ำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี, องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลแม่ลาด จังหวัดก�ำแพงเพชร,
องค์การบริหารต�ำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก,
องค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำแคน จังหวัดขอนแก่น,
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๖ ๒๐ มิ.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) กับ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม, โรงเรียน
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชภุมารี จ.นครนายก,
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จ.สกลนคร เรื่อง ความ
ร่วมมือโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
๗ ๕ ก.ค.๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด�ำเนินโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมระหว่างศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) กับโรงเรียนบ้านห้วยกรุ จ.ชลบุรี
๘ ๕ ก.ค. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินโครงการจัด
ตั้งศูนย์วิทยากรเชิงคุณธรรม (Moral Promotion
Center) โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา
จ.เชียงใหม่
๙ ๕ ก.ค. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินโครงการจัด
ตั้งศูนย์วิทยากรเชิงคุณธรรม (Moral Promotion
Center) โรงเรียนวิชูทิศ กทม.
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รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายชื่อโครงการและหน่วยงาน
ที่ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ล�ำดับที่ ลงวันที่
รายการ
๑๐ ๑๒ ก.ค ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด�ำเนินโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม (Moral
Promotion Center) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
จ.ภูเก็ต
๑๑ ๒๑ ส.ค. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้น�ำ
คุณธรรม ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ระหว่างศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) กับสนง.ปปช., สนง.ผู้ตรวจ
การแผ่นดิน, อบจ.กระบี่, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์,
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง, เทศบาลต�ำบลหนองบัว,
อบต.สมอแข, อบต.แม่ลาด
๑๒ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม
๑๓ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กับวิทยาลัยการอาชีพ
นิคมค�ำสร้อย
๑๔ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับวิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร
๑๕ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม
๑๖ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับโรงเรียนราชน
ประชานุเคราะห์ ๒๙ จ.ศรีสะเกษ

ระยะเวลา
๓๐ ก.ย. ๕๖

๒ ปี
นับแต่วันลงนาม
(๒๑ ส.ค. ๕๕ ๒๐ ส.ค. ๕๗)
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
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ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ล�ำดับที่ ลงวันที่
รายการ
๑๗ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับโรงเรียนบุ้งคล้านคร
๑๘ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับโรงเรียนบ้านดงบัง
๑๙ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับโรงเรียนบ้านป่งไฮ
ราษฏร์สามัคคี
๒๐ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับโรงเรียนโนนค�ำ
พิทยาคม
๒๑ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับโรงเรียนศรีชมภู
วิทยา
๒๒ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับโรงเรียนหนองเต่า
วิทยา
๒๓ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับโรงเรียนห้วยยาว
พิทยาคม
๒๔ ๑๔ ก.ย. ๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงาน
โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับอบต.แม่ลาด
จ.ก�ำแพงเพชร
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รายชื่อโครงการและหน่วยงาน
ที่ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ล�ำดับที่ ลงวันที่
รายการ
๒๕ ๑๔/ก.ย./๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
กับอบต.สมอแข จ.พิษณุโลก
๒๖ ๑๔/ก.ย./๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
กับโรงเรียนแหลมฉบัง ๒
๒๗ ๑๔/ก.ย./๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
กับโรงเรียนแหลมฉบัง ๑
๒๘ ๑๔/ก.ย./๕๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
กับโรงเรียนแหลมฉบัง ๓

ระยะเวลา
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
ร่วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง
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ภาพ/ชื่อ ตัวอย่างสื่อ สิ่งพิมพ์
ที่ผลิตใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สื่อองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความดีที่ศูนย์คุณธรรมผลิตและเผยแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑๗/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕
๓/๒๕๕๕
๔/๒๕๕๕
๕/๒๕๕๕
๖/๒๕๕๕
๗/๒๕๕๕

รายการหนังสือ
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๒๓๔ ความดี
วิถีแห่งกิจกรรม คุณธรรมก่อเกิด
เอกสารความรู้ กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม
มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
และพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน
ความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย
รวมเล่มจดหมายข่าว Moral Newsletter ฉบับที่ ๑-๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี

รายการวีดิทัศน์
ผลิตดีวีดี สารคดีสั้นดอกไม้บาน สื่อสารความดี ระยะที่ ๘
ผลิตดีวีดี แนะน�ำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

จ�ำนวนที่ผลิต
เล่ม/แผ่น
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
จ�ำนวนที่ผลิต
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ล�ำดับที่พิมพ์
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จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรม Moral Newsletter

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลิตจ�ำนวน ๔ ฉบับ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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รายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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รายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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108

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๙๙๐๐ โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๐๑

ถนน

ธิน
หลโย

พ

ถนน
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ถนน

ดินแ

ดง

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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อาคารวิทยาลัยการจัดการ
ม.มหิดล(CCMU) ชั้น 16-17

ไปถน

ิสารว

ะราม

ที่ 9

ัย

