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สารจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

ปลูกฝงคุณธรรมดี มีสวนรวมสรางชาติ
 
 ประเทศไทยกำลังเดินหนาเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในป ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งจะมีการพัฒนาตางๆ เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับประชาชน หนวยงาน และประเทศ เพ่ือเขาสูการพัฒนาอยางเต็ม
รูปแบบมีศักยภาพพรอมในทุกๆ ดาน โดยเร่ิมจากรากฐานดานคุณธรรม
ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการกำหนดวิธีคิดและทัศนคติของมนุษย เพ่ือนำไป
ใชในการแกไขปญหาสังคมตอไป 
 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จึงมีบทบาทสำคัญในฐานะ
องคกรกลาง ในการผลักดันเพื่อสรางรากฐานของประเทศใหแข็งแกรง
และยั่งยืน เพราะเปนหนวยงานกลางขอมูล สนับสนุนและพัฒนา
เครือขายคุณธรรมความดี เนนโครงการบูรณาการระหวางภาครัฐและ
ประชาชน เช่ือมประสานเครือขายจนเกิดเปนสมัชชาคุณธรรมครอบคลุม 
๗ กลุมในสังคม คือ กลุมขาราชการ (องคกรภาครัฐ) กลุมการเมือง  
กลุมธรุกจิ กลุมศาสนา กลุมสือ่มวลชน กลุมชุมชน และกลุมการศกึษา 
 ดังนั้น ภารกิจสำคัญของศูนยคุณธรรม คือ เปนองคกรหลัก 

ในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดัน และขับเคลื่อนใหเกิดความดีใน 
ทุกระดับ ไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน สังคม หรือประเทศ จึงตองมี
บทบาทในการขับเคล่ือนมากเปนพิเศษ โดยการจัดทำแผนงานการ
ประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะตางๆ สื่อสังคมออนไลน และเครือขาย
หองสมดุศนูยคณุธรรม รวมทัง้การจดักจิกรรมทีเ่ปนรปูธรรมใหประชาชน
เขาถึงเขารวมไดอยางเขาใจ มีสวนรวมในการคิดทำและนำไปใช 
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ในวงกวางได มีผลงานที่ปรากฏชัดเจนเปนตัวอยางของสังคม และทำใหแตละสังคมยอยเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูกันในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด ทายที่สุดแลวจะเปนแนวทางระดับประเทศ ที่ทำให
คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในการทำดี มีสวนรวมกับชุมชน ตระหนักถึงคุณคาของคุณงามความดีที่ได
มอบใหกับผูอื่นจนเปนผูมีคุณธรรมในตนเอง พรอมจะนำมาใชเพื่อพัฒนาประเทศชาติตอไปไดอยางไมมีที่
สิ้นสุด 
 ทัง้หมดนี ้คอืการปลกูฝงคุณธรรมความดอีนัสำคญั เพือ่ใหประเทศและประชาชนมคีวามพรอมกบั
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปนี้และปตอไป เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนในระดับเวทีโลกได 
และทำใหนานาประเทศท่ัวโลกไดรูวา รากฐานท่ีสำคัญของประเทศชาติมาจากประชาชนท่ีมีคุณธรรม 
การเผยแพรเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมจึงจำเปนตองทำอยางตอเนื่อง จริงจัง เปนแผนงานระดับชาต ิ
จึงอยากใหกำลังใจคนทำงาน ใหรวมกันทำเร่ืองคุณธรรมซ่ึงเปนนามธรรมใหเกิดเปนรูปธรรมข้ึน เพื่อให 
ผลงานเปนที่ประจักษและขยายไปในวงกวาง เพ่ือสรางคน สรางทีม สรางงาน สรางเครือขาย สรางชาติ 
ใหเปนสังคมที่มีคุณธรรม มีประชาชนคนดีที่จะเปนกำลังสำคัญในการสรางชาติบานเมืองตอไป 
 ทายท่ีสุดนี้ ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนขับเคล่ือนนโยบาย และสนับสนุนการทำงานของ 
ศนูยคณุธรรมดวยจิตสาธารณะ ขอใหกำลังใจทุกทานใหมแีรงกายแรงใจในการทุมเททำงาน เพือ่ประชาชน
และสังคมคุณธรรมสังคมคุณภาพ เพื่อใหประเทศไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มภาคภูมิ 
 

  
 นายสนธยา  คุณปลื้ม 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
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สารจากประธานกรรมการบริหารศูนยคุณธรรม

แกนแทของคุณธรรม คือ ความดี 
 
 ตลอดเวลาหลายปที่ศูนยคุณธรรมไดสรางองคความรู พัฒนา 
และคนควาหานวัตกรรมใหมๆ ผานโครงการวิจัยการถอดองคความรู
การประชุมสัมมนา การลงมือปฏิบัติการรวมกับบุคคลสังคม ภาคี 
เครือขายน้ัน นับวาศูนยคุณธรรมมีความมุงมั่นอยางมั่นคงในการ
ผลักดันและขับเคลื่อน “สังคมคุณธรรมในอุดมคติ” ใหเกิดขึ้นได 
 คำวา “คุณธรรม” แปลวาสภาพคุณงามความดี หรือหนาท่ี
อันพึงมีอยูในตัว อันหมายถึงหลักของความดี ความงาม ความถูกตอง 
ซึ่งแตละบุคคลจะแสดงออกมาทางกาย วาจา ใจ และประพฤติปฏิบัติ 
จนเกิดเปนนิสัยเปนสิ่งท่ีมีประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม  
แตคุณธรรมของแตละบุคคลนั้น ไมมีเครื่องมือใดสามารถวัดหรือ
ประเมินคามากนอยได ดังนั้นกฎกติกาแหงคุณธรรมจึงตองถูกกำหนด
ขึ้นโดยสังคม ในระดับที่คนสวนใหญของสังคมเห็นพองตองกันวา  
เปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่แตละบุคคลพึงมี 
 “ความดี” จึงนับเปนแกนแทของคุณธรรม และเปนสิ่งท่ี
ปจเจกชนรูจกั เขาใจ ปฏบิตัไิดเอง โดยมิตองมผีูชีน้ำ หากแตมจีติสำนึก
ที่จะควบคุมกาย วาจา ใจของตน ใหคิดและปฏิบัติไดถูกตองตามหลัก
ของสงัคมอยางไมขดัแยง โดยมีคณุธรรมความดีเปนเครือ่งกรองพฤติกรรม
ในข้ันตนและเม่ือควบคุมตนเองไดแลว บุคคลน้ันจะสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมไดอยางเขาใจ และพรอมสนับสนุนการทำงานของผูอื่น 
 แมวาสังคมจะมีความแตกตางกันเพียงใด แตหากสังคมนั้นได
ปลูกฝงคุณธรรมใหกับเด็กและเยาวชนผานสื่อตางๆ ทั้งบุคคล บาน วัด 
โรงเรียน องคกร เพื่อการเรียนรูเชิงบวก อาศัยระยะเวลาในการ 
บมเพาะเด็กและเยาวชนเหลานั้นก็จะเติบโตเปนผูใหญที่ดีของสังคม 
ตอไปได ในทางกลับกัน หากสังคมนั้นไมเคยบมเพาะเมล็ดพันธุแหง
ความดไีวเลย กไ็มอาจคาดหวงัไดวาสงัคมในอนาคตนัน้จะเปนสังคมทีด่ไีด 
การบมเพาะความดีจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญ เพื่อสรางรากฐาน
สรางตนทุนที่ดีใหกับสังคมอยางมีแนวทางชัดเจนและยั่งยืน 
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 งานดานคุณธรรมเปนงานที่กวางมากและมีหลายมิติ จึงเปนไปไดวาแตละคนอาจจะ 
ใหคำจำกัดความหรือนิยามคำวา “คุณธรรมความดี” แตกตางกัน ดังนั้น การทำงานของศูนยคุณธรรม 
จึงตองมีพันธกิจที่ชัดเจน เปนแกนกลางใหกับเจาหนาท่ี บุคลากร ภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายและการดำเนินงานไปไดอยางมีทิศทางถูกตอง และเปนที่ยอมรับของ 
ทุกฝายอยางไมมีขอกังขา และสามารถนำไปประยุกตใชหรือตอยอดไดในอนาคต 
 คำวา “ตอยอด” นั้น จึงหมายถึงการนำองคความรูที่มีอยูไปพัฒนา ดัดแปลง แกไขในเชิงบวก 
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผานกระบวนการคิดที่ดี มีคุณธรรม สามารถผลิตผลงาน 
ที่เปนรูปธรรมใหกับชุมชนและสังคมไดตอไป ซึ่งแนนอนวาจะตองใชความรู ความคิด ประสบการณ 
ทัศนคติที่ดีในการตอยอดผลงานนั้นๆ ใหมีคุณคาตอสังคมอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 ดวยรากฐานของประเทศไทย ที่มีการอบรมสั่งสอนการถายทอดสืบสานตอในเรื่องวัฒนธรรม 
คุณงามความดีของคนในชาติมาโดยตลอด ทุกศาสนาสอนใหประชาชนเปนคนดี เปนคนมีศีลธรรม 
มีคุณธรรม องคความรูดานคุณธรรมน้ันจึงเปนสิ่งที่พบไดงายในสังคมไทย แตทวาอาจไมถูกนำมาใชอยาง
ครบถวนถูกตอง ดังน้ัน จึงขอใหเครือขายคุณธรรมคนทำงานทุกสวนที่เก่ียวของ รวมกันนำคุณธรรม 
ในสังคมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมกับเสริมสรางพัฒนาคุณธรรมในสวนที่ลดถอยลงใหกลับคืนสู
จิตสำนึกของคนในชาติตอไป ดวยการทำงานของผูที่มีจิตสาธารณะ จิตที่เปนคุณธรรมมีความเขมแข็ง
จริงใจ มั่นคง และพรอมชวยเหลือทุกคนอยางเทาเทียม จะทำใหสามารถสรางปกแผนแหงคุณธรรมไดงาย
และรวดเร็ว 
 ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณที่ปรึกษากรรมการ อนุกรรมการ ภาคีเครือขาย ความรวมมือทุกองคกร 

เจาหนาที่ และผูใหการสนับสนุนศูนยคุณธรรมทุกทาน ที่รวมกันสรางสังคมคุณธรรมและสนับสนุนงาน
ของศูนยคุณธรรม ดวยความทุมเท มุงมั่น และจริงใจมาโดยตลอด และขอใหความรวมมือนี้เปนพลัง
สำคัญที่จะนำพาสังคมไทยใหเปนสังคมอันเต็มเปยมไปดวยคุณธรรมไดสัมฤทธิผล 
 

  
 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน 
 ประธานกรรมการบริหารศูนยคุณธรรม 
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สารจากผูอำนวยการศูนยคุณธรรม

พลังสำคัญในการขับเคล่ือน 
 
 ในปจจุบันประเทศไทยไดรับการพัฒนาและดำเนินนโยบาย
เพ่ือฟนฟเูศรษฐกจิและสงัคมไปพรอมๆ กนั เพือ่ใหบคุลากรทัว่ทกุภาค
ของประเทศไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกทัดเทียมนานาประเทศและพรอมรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) 

 การพัฒนาประเทศและสังคม สิ่งสำคัญคือตองสรางบุคคลและ
สังคมใหมีคุณธรรม โดยการบมเพาะหลอหลอมใหแตละบุคคลเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีของตน รูจักคิด พูด และทำดวยหัวใจท่ีมีคุณธรรม อันจะ
นำไปสูการปฏิบัติตนตอผูอื่นในสังคม ชุมชน และพื้นที่ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม เพื่อลดปญหาการขัดแยงบาดหมาง ทำใหสังคมมีความ
สมานฉันท และพรอมทีจ่ะขบัเคลือ่นสงัคมดวยความดงีาม 
 ศูนยคุณธรรมเปนหนวยงานองคการมหาชน ที่ทำหนาที่ในการ
กระตุน สนับสนุน และสงเสริมใหทุกกลุมเปาหมายจัดการองคความรู 
พฒันาตอยอดเปนกลไกทางสังคม เสมือนเปนฟนเฟองท่ีจะทำใหการเดินหนา
พัฒนาประเทศเปนไปอยางมั่นคง ตลอดจนประสานความรวมมือ
ระหวางภาคีเครือขายทั้งท่ีเปนพื้นที่ ชุมชน องคกร สังคม สรางเสริมให
เปนแหลงบมเพาะคุณธรรม ใหประชาชนมีจิตสำนึกและมีจุดแข็งทาง
ดานคุณธรรม อันเปนรากฐานสำคัญในการสรางสังคมเขมแข็ง 
 ในป ๒๕๕๗ ศูนยคุณธรรมมี ๓ ยุทธศาสตรสำคัญในการ
ขับเคลื่อน คือ ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษา คนควา สนับสนุน การวิจัย
พัฒนาองคความรูนวัตกรรมดานคุณธรรมความดี และการเผยแพร
ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สรางเสริมสนับสนุน
พลงัความเขมแขง็ ภาคเีครอืขาย และยทุธศาสตรเสรมิสรางความเขมแขง็
องคกร 
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 ในยทุธศาสตรดงักลาว ศนูยคณุธรรมไดดำเนนิการสนบัสนนุการวจิยัสรางนวตักรรมและกิจกรรม
กวา ๑๐๐ ภารกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจของมนุษยแบบองครวม จัดสมัชชาคุณธรรมอาเซียน
สมัชชาคุณธรรมระดับชาติและระดับภูมิภาค มีหลักสูตรหรือโมเดลองคความรูที่สนับสนุนสงเสริมภาคี
เครือขายคุณธรรมใหเกิดเปนพลังท่ีเขมแข็งรวม ๗ กลุม ไดแก กลุมสื่อมวลชน กลุมศาสนา กลุมชุมชน 
กลุมธุรกิจ กลุมการเมืองทองถิ่น กลุมองคกรภาครัฐ และกลุมการศึกษา เปนที่ประจักษและยอมรับเพื่อ
ใหคำวา “คุณธรรม” เปนคำที่ทุกภาคสวนตระหนักถึงความสำคัญและรวมกันสรางรวมกันพัฒนาใหเกิด
ความเข็มแข็งของเครือขายคุณธรรมความดีอยางกวางขวางและย่ังยืน 
 ยุทธศาสตรหลักท้ังสามน้ี ลวนแสดงถึงคุณธรรมความดีอันเปนแกนกลาง เปนเสมือนรากแกว 
ในการสรางรากฐานของคุณธรรมใหหยั่งรากลงสูชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
ความดีนี้จะตองใชพลังความสามัคคีจากทุกฝาย รวมกันผลักดันเน้ือหาสาระแนวคิดวิธีการที่ถูกตอง
เหมาะสมจากคุณธรรมที่เปนนามธรรมสูคุณงามความดีที่เปนรูปธรรมชัดเจนจับตองได ซึ่งไมอาจสำเร็จ 
ไดเพียงลำพัง หากแตตองอาศัยความรวมมือ รวมแรง รวมใจจากทุกฝายในสังคมไทย ซึ่งศูนยคุณธรรม 
ไดรับความรวมมือนั้นเปนอยางดียิ่ง จึงอาจกลาวไดวาภารกิจของศูนยคุณธรรมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรและตามนโยบายของประธานและคณะกรรมการบริหารศูนยคุณธรรมได  
ก็ดวยพลังความทุมเทจากทุกภาคสวนของสังคม ตลอดจนคณะทำงานและเจาหนาท่ีทุกคน ที่มีความ
มุงมั่นที่จะชวยสรางเสริมคุณธรรมในสังคมใหยั่งยืน 
 ขอใหความสำเร็จที่ไดรับในปที่ผานมาน้ี จงเปนแรงใจอันสำคัญแกทุกทาน ใหรวมกันสราง
คุณคาของคุณธรรมใหยิ่งใหญยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อสรางเสริมชีวิตของประชาชนใหมีความสุขอยูในสังคม
คุณธรรมอยางแทจริง ในโอกาสน้ี ดิฉันขอขอบพระคุณทานประธานและคณะกรรมการบริหาร 
ศูนยคุณธรรม ผูบริหารศูนยคุณธรรม เจาหนาที่ของศูนยคุณธรรม และเครือขายตางๆ ที่ไดปฏิบัติหนาท่ี
อยางเขมแข็ง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของศูนยคุณธรรม เพื่อใหองคกรนี้สามารถเติบโตและสราง 
คุณประโยชนใหกับประเทศชาติอยางย่ังยืนและมั่นคงตลอดไป 
 

  
 ดร.ฉวีรัตน เกษตรสุนทร 
 ผูอำนวยการศูนยคุณธรรม 
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ศู น ย คุ ณ ธ ร ร ม 
(องคการมหาชน) 

Moral Promotion Center (Public Organization) 

แนะนำองคกร 
 
 

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ไดรับการจัดต้ังใหเปน

องคการมหาชน ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกโดยยอวา “ศคธ.” เปนหนวยงาน

ของรัฐ ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๖ก. ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

โดยมีวัตถุประสงคการจัดต้ัง ดังนี้ 
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วิสัยทัศน ยทัศน

วัตถุประสงค 
ของการจัดต้ัง  

พันธกิจ 

 ๑. สงเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุมหรือ 
เครือขายทางสังคม และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน 

รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ที่สอดคลองกับแนวทาง 
หรือกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ  

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

 ๒. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย คนควา พัฒนาองคความรู  
สรางองคความรูใหม รวบรวมองคความรู แลกเปล่ียนเรียนรู บริหารจัดการความรู  
เผยแพรองคความรูดานคุณธรรมความดี และเปนศูนยขอมูลเก่ียวกับรูปแบบของ 

การประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเปนคนดีของสังคม 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการดำเนินการ เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง 
ทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบตางๆ 

 ๔. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ และการใชกระบวนการ 
มีสวนรวมทางสังคม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณธรรมความดี 

“ศูนยคุณธรรม 
เปนแหลงกลางพัฒนาความรู  
และนวัตกรรมดานคุณธรรม  

รวมทั้งสรางเสริมพลังเครือขาย 
เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” 

๑. ดำเนินการสรางพัฒนาและเผยแพร 
องคความรูดานคุณธรรมจริยธรรมดวยกระบวนการ 

จัดการความรูรูปแบบตางๆ 
๒. ดำเนินการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรม 

ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ 
๓. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือ 

กับเครือขายองคกรภาคีที่เก่ียวของ ในการสรางเสริม
คุณธรรมความดี และการรวมพลังของกลุมหรือ 
เครือขายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดี 

ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
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โครงสรางการบริหารองคกร 

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) เปนหนวยงานของรัฐในกำกับดูแลของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม บริหารและดำเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้งท่ีกำหนดไวใน 
พระราชกฤษฎีกาฯ ภายใตการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริหารศูนยคุณธรรม ประกอบดวย 
ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง จำนวน ๖ คน กรรมการโดย
ตำแหนง จำนวน ๓ คน ไดแก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีผูอำนวยการเปนกรรมการและ
เลขานุการโดยตำแหนง ทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
 โครงสรางการบริหารองคกรของศูนยคุณธรรมแบงออกเปน ๒ ฝาย ๖ กลุมงาน เพื่อให 
ผูรับผิดชอบแตละกลุมงานสามารถดำเนินงานไดอยางคลองตัว อันจะสงผลใหการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงสราง  
การบริหารองคกร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
ศูนยคุณธรรม 

- คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

- คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

- คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

- คณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและ 

  ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนและประเมินผล 

  การปฏิบัติงานของผูอำนวยการ 

- คณะอนุกรรมการสรรหาผูอำนวยการ 

คณะอนุกรรมการ 

ผูอำนวยการ 

ผูตรวจสอบภายใน 

รองผูอำนวยการ 

ฝายอำนวยการ ฝายยุทธศาสตร 

กลุมงานแผนและบุคลากร กลุมงานสมัชชาคุณธรรม 

กลุมงานบริหารท่ัวไป กลุมงานวิจัยและจัดการความรู 

งานแผน/งบประมาณและตัวช้ีวัด 

งานการเงินและบัญชี งานวิจัย 

งานบริหารงานบุคคล/นิติการ 

กลุมงานพัฒนาเครือขาย 

งานพัสดุ 

กลุมงานบริการสารสนเทศ 

งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

งานเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร 

งานเสริมสรางเครือขายและแหลงเรียนรู 

งานฐานขอมูลเครือขายและแหลงเรยีนรู 

งานธุรการ/สถานที่/ยานพาหนะ 

งานสารสนเทศ 

งานสื่อสารองคกร 

งานเครือขายหองสมุดคุณธรรม 

ที

ค

นกรร

ำ

ธศา

ง

ง

ง

ง

ง

ง

ง

ก

ก

ก

ก

นวย

ก

ก

ง

ง

ง

ง

ง

ง

คณะกรรมการบริหารศูนยคุณธรรม 



14
(Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹) 

๑. นายแพทยพลเดช ปนประทีป  
 ที่ปรึกษา 
๒. นายสมชาย เสียงหลาย  
 ที่ปรึกษา 
 

 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÈÙ¹Â �¤Ø³¸ÃÃÁ 
๓. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน 
 ประธานกรรมการ 
๔. พลโทนิวัติ บูรณะกุล 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการบ ริหาร ศูนยคุณธรรม 

ñ | ò | ó | ô | õ 
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๑. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒. นายสิน สื่อสวน   
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๓. นางสาวนราทิพย พุมทรัพย 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๔. นางฑิฆัมพร กองสอน   
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. ดร.ฉวีรัตน เกษตรสุนทร  
 กรรมการและเลขานุการ 
 

ñ | ò | ó | ô | õ 



16
(Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃâ´ÂμÓáË¹‹§ 
 

๑. ศาสตราจารย ดร. อภินันท โปษยานนท 
 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
๒. นายวิเชียร ชวลิต  
 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
๓. นายกมล รอดคลาย  
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ñ | ò | ó 
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๑. ดร.ฉวีรัตน เกษตรสุนทร 
 ผูอำนวยการ 
๒. นายสุทธิพงศ ชาญชญานนท 
 รองผูอำนวยการ 
๓. นายกำธร เชาวรัตน 
 ผูจัดการฝายอำนวยการ 

๔. ดร.วรวุฒิ แสงเฟอง 
 ผูจัดการฝายยุทธศาสตร 
๕. นางสาวเบญจมาศ พลาวุธ 
 ผูตรวจสอบภายใน 
 

ผู อำนวยการและ ผู ป ฏิ บั ติ งาน   

ñ | ò | ó | ô | õ 



½†ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 
 

กลุมงานแผนและบุคลากร 

๑. นางจรีรัตน วงษเลิศ    
 หัวหนากลุมงานแผนและบุคลากร 
๒. นายปยะพงษ พารักษา   
 เจาหนาที่บริหารงานบุคคล 
๓. นางอนุสรณ ปทมะสังข  
 เจาหนาที่งานแผน/งบประมาณและตัวชี้วัด 
๔. นางสาวกนกกานต กองเวหา  
 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

18
(Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹) 

ñ | ò | ó | ô 



กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
๑. นางสาวศรีวิไล นวลขาว   
 หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
๒. นางสาวศิริวรรณ ดวงกมลไพบูลย   
 เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
๓. นางสาวรัตนติญาภรณ รมเย็น  
 เจาหนาที่บัญชีและการเงิน 

๔. นางดารณี ออนสำลี  
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๕. นายธนภัทร กฤตโยภาส  
 เจาหนาท่ีพัสดุ 
๖. นายวชิราวุธ ชูวงษวาน  
 เจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
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ñ | ò | ó | ô | õ | ö 

½†ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 



½†ÒÂÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 
 

กลุมงานสมัชชาคุณธรรม 
 

๑. นายประมวล บุญมา  
 หัวหนากลุมงานสมัชชาคุณธรรม 
๒. นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ  
 นักวิชาการ 
๓. นายณัธสร เกษตรสุนทร  
 นักวิชาการ 

๔. นายติณณพัชช พูลพิพัฒน  
 นักวิชาการ 
๕. นางสาวอสมา ปทมะสังข 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๖. นางสาวศศิธร อิสรธราดล  

 เจาหนาท่ีโครงการ 

20
(Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹) 

ñ | ò | ó | ô | õ | ö 



กลุมงานพัฒนาเครือขาย 
 

๑. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย   
 หัวหนากลุมงานพัฒนาเครือขาย 
๒. นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง   
 นักวิชาการ 

½†ÒÂÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 

๓. นางสาวเนตรนภา ปานมน  
 นักวิชาการ 
๔. นางสาวสาริณี ถูกจิตร  
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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ñ | ò | ó | ô 



กลุมงานวิจัยและจัดการความรู 
 

๑. นางสาวพนิดา สัตถาสาธุชนะ  
 หัวหนากลุมงานวิจัยและจัดการความรู 
๒. นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ  
 นักวิชาการ 

½†ÒÂÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 

ารร นักวิชาการ

๓. นางสาวชนกกานต หอวรรณภากร  
 นักวิชาการ 
๔. นางสาวองคอร จินตโกวิท  
 เจาหนาท่ีโครงการ 

22
(Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹) 

ñ | ò | ó | ô 



กลุมงานบริการสารสนเทศ 
 

๑. นางวิไลวรรณ ถึกไทย  
 หัวหนากลุมงานบริการสารสนเทศ 
๒. นายพิพัฒน เพชรจิโรจน  
 เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. นางกฤตินิฏฐ ประสมพลอย  
 นักวิชาการ 

½†ÒÂÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 

๔. นางสาวเจฎจิรา เจริญชอบ  
 เจาหนาท่ีงานสื่อสารองคกรและเผยแพร 
๕. นายณรงคฤทธิ์ ชูคง  
 เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ñ | ò | ó | ô | õ 





ผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 

ของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
หนวย
วัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ

ดำเนิน

งาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คะแนน

ถวง

น้ำหนัก 

มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผลของ 

การปฏิบัติงาน 

 ๖๐ 

 

      ๔.๓๕๑๙ 

 

๒.๖๑๑๑ 

 

๑.๑ 

 

ระดับความสำเร็จในการ

ขับเคล่ือนคุณธรรมความ

ซื่อตรงของสังคมไทย 

          

๑.๑.๑ 

 

ระดับความสำเร็จของการ

จัดทำดัชนีชี้วัดความ 

ซื่อตรงขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ระดับ 

 

๑๐ 

 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 

 

๓ 

 

๓.๐๐๐๐ 

 

๐.๓๐๐๐ 

 

๑.๑.๒ 

 

รอยละขององคกรที่ 

ลงนามในปฏิญญาสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติมีสวนรวม

ในการขับเคล่ือนงานตาม

แผนพัฒนาความซ่ือตรง 

แหงชาติ 

รอยละ 

 

๑๐ 

 

๔๕ 

 

๕๕ 

 

๖๕ 

 

๗๕ 

 

๘๕ 

 

๘๙.๐๕ 

 

๕.๐๐๐๐ 

 

๐.๕๐๐๐ 

 

๑.๒ 

 

ระดับความสำเร็จในการ

เสริมสรางความเขมแข็ง 
ดานคุณธรรมความดีของ
เครือขายองคกร 

ระดับ 
 

๑๕ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 

 

๕ 

 

๕ 

 

๕.๐๐๐๐ 

 

๐.๗๕๐๐ 

 

๑.๓ 

 

ระดับความสำเร็จในการ

สงเสริมการศึกษาพัฒนา
องคความรูนวัตกรรมดาน

คุณธรรมในการสรางเสริม
คุณธรรมความดีที่มีการ 
นำไปเผยแพร 

ระดับ 

 

๑๕ 

 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 

 

๓.๗๔๐๙ 

 

๓.๗๔๐๙ 

 

๐.๕๖๑๑ 

 

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรอง 

การปฏิบัติงานของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) 

ประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
หนวย
วัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ
ดำเนิน
งาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก 

๑.๔ 
 

ระดับความสำเร็จในการ
ศึกษาวิจัยรวบรวมและ
เผยแพรองคความรูดาน
คุณธรรมความดีผานวารสาร

วิชาการคุณธรรมความดี 

ระดับ 
 

๑๐ 
 

๑ 
 

 ๓ 
 

 ๕ 
 

๕ 
 

๕.๐๐๐๐ 
 

๐.๕๐๐๐ 
 

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการให

บริการ 

 ๑๕ 

 

      ๓.๗๙๖๓ 

 

๐.๕๖๙๔ 

 

๒.๑ 

 

รอยละของระดับความ 

พึงพอใจในการใหบริการ

ของศนูยคุณธรรม 

รอยละ 

 

๑๐ 

 

๗๐ 

 

๗๕ 

 

๘๐ 

 

๘๕ 

 

๙๐ 

 

๘๕.๓๔ 

 

๔.๐๘๐๐ 

 

๐.๔๐๘๐ 

 

๒.๒ 

 

รอยละของระดับความ

เชื่อมั่นที่มีตอการดำเนิน

กิจการของศูนยคุณธรรม 

รอยละ 

 

๕ 

 

๗๐ 

 

๗๕ 

 

๘๐ 

 

๘๕ 

 

๙๐ 

 

๘๑.๑๔ 

 

๓.๒๒๘๘ 

 

๐.๑๖๑๔ 

 

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติงาน 

 ๑๐ 

 

      ๕.๐๐๐๐ 

 

๐.๕๐๐๐ 

 

๓.๑ 

 

รอยละของการเบิกจายตาม

แผนการใชจายเงิน 

รอยละ 

 

๓ 

 

๘๐ 

 

๘๕ 

 

๙๐ 

 

๙๕ 

 

๑๐๐ 

 

๙๖.๘๒ 

 

๕.๐๐๐๐ 

 

๐.๑๕๐๐ 

 

๓.๒ 

 

รอยละของการจัดกจิกรรม 

ที่ดำเนินการแลวเสร็จตาม

แผน 

รอยละ 

 

๗ 

 

๘๐ 

 

๘๕ 

 

๙๐ 

 

๙๕ 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๕.๐๐๐๐ 

 

๐.๓๕๐๐ 

 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาองคการ  ๑๕       ๔.๐๖๖๗ ๐.๖๑๐๐ 

๔.๑ 

 

ระดับการพัฒนาดานการ

กำกับดูแลกิจการและการ

พัฒนาองคการ 

ระดับ 
 

๑๐ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๔.๑๐๐๐ 
 

๔.๑๐๐๐ 
 

๐.๔๑๐๐ 
 

๔.๒ 

 

ระดับความสำเร็จของการ

ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับ 

 

๕ 

 

 ๔ 

 

๕ 

 

๖ 

 

๗ 

 

๖ 

 

๔.๐๐๐๐ 

 

๐.๒๐๐๐ 

 

น้ำหนักรวม ๑๐๐      คาคะแนนท่ีได ๔.๒๙๐๖ 

ANNUAL REPORT 2014
27รายงานประจำป ๒๕๕๗





งานเดน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 เยาวชนเปนกลุมคนที่มีพลังอันสำคัญ ที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ศูนยคุณธรรมจึงตระหนักในคุณคาของเยาวชนที่จะมีสวนชวย 
ในการสรางสรรคสังคมใหนาอยู โดยการเริ่มตนปลูกตนกลาคุณธรรมใหกับเยาวชน เพื่อใหรูจักสามัคคี
และเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญาอันชาญฉลาดในการสรางสรรค
สิ่งที่ดีงามแกสังคม และนำพาประเทศชาติสูความเจริญรุงเรืองในอนาคต 
 กิจกรรมการสงเสริมใหเยาวชนตระหนักถึงคุณคาแหงคุณธรรม จึงเปนภารกิจใหญของ  
ศูนยคุณธรรมที่จะสรางกิจกรรมหลักสำคัญแกเยาวชน โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาความสามารถ
ถายทอดคุณธรรมท่ีมีในตนเองออกมาสูสังคมภายนอกได และทำใหคุณธรรมในสังคมมีความเขมแข็ง 
เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดี และสามารถถายทอดคุณงามความดีเหลานี้ใหกับผูอื่น 
ตอไปได 

“ทำความดี..ไมมีท่ีส้ินสุด” 

โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในกรอบแนวคิด  

30
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 ดวยเหตุนี้ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จึงจัดโครงการประกวด
วรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในกรอบแนวคิด 
“ทำความดี..ไมมีที่สิ้นสุด” ขึ้นเพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มพีระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา โดยแบงการประกวด
ออกเปน ๓ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให
เยาวชนไดถายทอดเร่ืองราวความดีของตนเองผานบทความและนำผลงานที่ไดรับ
รางวัลไปเผยแพรเปนแบบอยาง เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนไทยเห็นคุณคาและ
ประโยชนของการทำความดีที่ ไมมีที่สิ้นสุดตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ 
ในการทำความดีของตนเอง 
 ทั้งนี้ ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับโลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พรอมทุนการศึกษาจากศูนยคุณธรรมและบริษัท ทันตสยาม จำกัด โดยมี 
ผลการประกวด ดังนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง หมอกานตกับสุนัข 
  โดย นางสาวรัฐธัญญา เรืองโรจน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รางวัลชนะเลิศ เรื่อง มงเนง 
  โดย นายภาคภูมิ ชัยชนะ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 
 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา รางวัลชนะเลิศ เรื่อง หองสมุดของครูบุญทอม 
  โดย นางสาวพรภัทรา ภาณุนันทน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร 
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ปฏิญญาสมัชชาคุณธรรม ๔ ภาค

 ภารกิจสำคัญของศนูยคณุธรรม คอื การพัฒนา

สงเสริม สนับสนุน และผลักดันสังคมใหเปนสังคม

คณุธรรมอยางเปนรปูธรรม การผลักดันใหเกิดคณุธรรม 

ในวงกวางน้ัน ตองสรางความรวมมือ รวมแรง รวมใจ  
จากภาคสวนตางๆ อยางเหนียวแนน เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคเดียวกันคือ “คุณธรรมของคนในชาติ” 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 
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 การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในเชิงพื้นที่ เปนการสรางโอกาสและกลไกการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นคุณธรรมในสถานการณตามบริบทตางๆ ของสังคม โดยใชกรอบแนวทางของ
แผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ เปนเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ผานการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัด ๑๒ จังหวัด ระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค เกิดความรวมมือ
ระหวางองคกรเครือขายที่ดำเนินงานดานชุมชน ๘ หนวยงานหลัก เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นท่ี
เครือขายภาคประชาสังคมสามารถเช่ือมประสานบูรณาการแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติฯ รวมกันกับ
หนวยงานในพื้นที่ทั้งดานทรัพยากรและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหนวยงานภาคีความ
รวมมือในระดับจังหวัด อาทิ สำนักงานจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด สภาพัฒนาการเมือง สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประจำจังหวัด เครือขายสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สถาบันการ
ศึกษา สื่อชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัด และเครือขายภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ เพื่อรวม
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาของเครือขายคุณธรรมทั้ง ๔ ภาค ใหดำเนินไปอยางมีจุดมุงหมายและทิศทางรวม
กันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาค เพื่อใหเกิดแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นท่ีทั้งระดับจังหวัด  
และระดับภาค ซึ่งเปนการประกาศเจตนารมณรวมกันระหวางองคกรภาคี ที่เรียกวา“ปฏิญญาคุณธรรม”  
 ปฏิญญาคุณธรรมป พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้จึงมุงเนนการสรางคุณธรรม ๓ ส คือ “สรางสรรค สงเสริม 
สนับสนุน” ซึ่งผูเขารวมเปนเครือขายคุณธรรมระดับภาคในแตละภาค ไดรวมสานตอแนวคิดและวิธีการ
จนเกิดเปนปฏิญญาคุณธรรมระดับภาค และถูกประกาศปฏิญญารวมกันขึ้นอยางเปนทางการแลว ดังนี้ 
 ๑. ปฏิญญาคุณธรรมภาคกลาง ภายใตแนวคิด “รวมพลังเครือขาย ฟนฟูคุณธรรมไทย สูสังคม
อาเซียน 
 ๒. ปฏิญญาคุณธรรมภาคใต (ศรีตรัง) ภายใตแนวคิด “รวมพลังฟนฟูสังคมไทย สรางชาติโปรงใส
สูชุมชนไทยเปนสุข” 
 ๓. ปฏิญญาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใตแนวคิด “คิดดี ทำดี พูดดี + ซื่อตรง...โปรงใส = สังคมดี
บานอยูเย็นเปนสุข” 
 ๔. ปฏิญญาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตแนวคิด “ฟนฟูคุณธรรมของสังคมไทย 
สูความปรองดองสมานฉันท” 
 นอกจากน้ีทำใหเกิดกลไกการทำงานสมัชชาคุณธรรมในรูปคณะทำงานท่ีมสีวนรวมท้ังภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัด ๑๒ จังหวัด และคณะทำงานระดับภาค ๔ ภูมิภาค และการระดม
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อกำหนดแนวทางการแปลงแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติฯ  
สูการปฏิบัติในพื้นที่ ตามบริบทและศักยภาพของเครือขายตนเองครอบคลุม ๗ กลุมเครือขาย โดยมุงเนน
ในประเด็นเครือขายชุมชนเปนหลัก พรอมท้ังมีการนำเสนอวาระจังหวัด/ขอเสนอแผนการขับเคล่ือนงาน
ของเครือขายชุมชนที่รวมกับภาคสวนตางๆ ในจังหวัดอยางเปนรูปธรรม 
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การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษท่ี 
งานสัมมนาวิชาการ งานสัมมนาวิชาการ 

๒๑ 
 เนื่องจาก ประเทศไทยและสังคมโลกกำลังกาวสูยุคแหงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อและสังคม
ลวนมอีทิธพิลตอแนวคดิและการดำรงชีวติ เมือ่บริบทของสงัคมเปล่ียนไป สิง่ทีน่ากังวล คอื แนวคดิ ความเช่ือ 
คานิยม ความตระหนักรูถึงคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการซึมซับแนวคิดการทุจริต คอรรัปชัน ติดสินบน 
หรอืการนำเอาสาธารณะสมบตัมิาเปนของตน ฯลฯ ของเยาวชนยุคใหมยอมหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น เพื่อให
เยาวชนไทยตระหนักรูเทาทัน ตลอดจนสามารถแยกแยะความถูกตองและความไมถูกตองไดอยาง
เหมาะสม ศูนยคุณธรรมจึงเตรียมความพรอมใหเยาวชนไทย ในการพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จึงจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาคุณธรรม 
ในศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีเปาหมายมุงเนนไปที่การนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบรรยายพิเศษและ 
การประชุมผูเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑ การนำเสนอองคความรู กระบวนการ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบ  
มีผูสนใจตอบรับเขารวมงานกวา ๖๐๐ คน ถือเปนสัญญาณบงช้ีวาทามกลางวิกฤตยังมีผูที่สนใจจำนวน 
ไมนอยท่ีตื่นตัวคิดหาหนทางแกไขปญหาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค  
๓ ประการ คือ ๑) เพื่อนำเสนอกระบวนการบมเพาะพัฒนาคุณธรรมและองคความรูที่เปนผลจากการ
ดำเนินงานของเครือขายคุณธรรม ๒) เพื่อใหเครือขายคุณธรรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู 
เชงิวชิาการ ๓) เพือ่ระดมความคิดเหน็เกีย่วกบัทศิทางการพัฒนาขบัเคลือ่นคณุธรรมในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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 การเรียนรูศตวรรษที่ ๒๑ มุงเนนการบมเพาะดานคุณธรรมใหกับวัยรุน จำเปนตองอาศัยทั้งครู
และพอแมเพื่อชวยอบรมชี้แนะ ครูและพอแมสวมบทบาทและมีทักษะการเปน “โคชคุณธรรม” และ  
“โคชครบดาน” ผูที่สามารถสอดแทรกคุณธรรมใหอยูในทุกกิจกรรมของเด็กและเยาวชนแบบไมรูตัว  
ทั้งในช้ันเรียนและชีวิตประจำวัน เปนที่ปรึกษาและสอนเด็กใหเปนคนดีไดและควรมีการฝกปฏิบัติรวมกัน 
(Workshop) และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงระหวางพอและแม พอแมกับครู และครูกับครู
ดังนั้น การศึกษาเร่ืองคุณธรรมน้ันเปนเรื่องที่ครอบครัวและโรงเรียนจะตองรวมมือกัน เพื่อใหเด็กวัยเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม อาศัยการไตรตรองทบทวนและฝกปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ จนเปนผูที่มีคุณธรรมใน
ระดับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนไดตอไป 
 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของศูนยคุณธรรมท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 ผลจากการประชุมระดมทิศทางการพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญและการแลกเปล่ียนใน “หองวิชาการ” ทั้ง ๘ หอง ไดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณธรรม โดยสรุปพบวา การพัฒนาคุณธรรมควรเร่ิมตนจากการปลูกฝงใหเด็กมี
ระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตมากข้ึน ไดเรียนรูจากการลงมือทำทุกอยางดวยตนเอง รูจักคิดและแกไข
ปญหาอยางถูกตองตอเนื่องโดยเริ่มตนจากสิ่งเล็กๆ เชน มีจิตอาสาทั้งในโรงเรียนและชุมชนจนไปสูการ
เปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญทางสังคมตอไป 
 รปูแบบการจดังาน จงึเปนการจดักลุมเปาหมายการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมในเดก็และเยาวชนไทย 
เพื่อใหหนวยงานสงเสริมท่ีเกี่ยวของ คุณครู พอแมผูปกครอง ประชาชนผูที่สนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อนำไปประยุกตใชไดจริง 
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ชุดความรูการพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 จากความเช่ือที่วา “เด็กทุกคนมีศักยภาพและมีความสุขในการเรียน เพราะการเรียน 
ก็คือการเลน การเลา คือการเรียน” เวที “Play & Learn” : การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
ปฐมวัยจึงเปนการนำกรณีศึกษา ๓ กรณี คือ ๑) แนวทางการจัดกิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย  
ของโรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในพระอุปถัมภ ๒) การพัฒนาคุณธรรมของ
โรงเรียนดอนแกวเนรมิตปญญา ๓) แนวทางจัดกระบวนการเรียนรูในศูนยวิทยาการเชิงคุณธรรม
ของโรงเรียนวัดหนองเตา จ.อุทัยธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการบมเพาะคุณธรรม
ใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเปรียบเสมือนไมออนดัดงาย โดยใชวิธีการท่ีเปนธรรมชาติหลากหลาย 
ยืดหยุน และบูรณาการใหเหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของโรงเรียนแตละแหงใหกับโรงเรียน 
อื่นๆ ที่สนใจ 

  การพัฒนาคุณธรรมในเด็ก : ระดับปฐมวัย 

“Play & Learn” : การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนปฐมวัย 
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 การพัฒนาคุณธรรมในเยาวชน : ระดับประถมศึกษา 

เด็กดีสรางได : รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  
จะตองมีกระบวนการมีสวนรวมการสรางเครือขายภาคีในพื้นที่และ
มีครูที่มีความเสียสละหรือที่เรียกวาจิตวิญญาณแหงความเปนครู
โดยมีแนวทางจากโรงเรียนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำ
ไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ทั้งนี้ 
กิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมีหลากหลาย
รูปแบบ เชน จิตอาสาการเสริมสรางใหนักเรียนมีวินัยอยาง 
รอบดาน ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ดังนั้น การพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนตามความสามารถเพื่อสรางโอกาสใหเด็ก โดย
สอดแทรกการเรียนรูตางๆ เขาไปในการเรียนการสอนในรายวิชา ฝกใหนักเรียนปฏิบัติและ 
เรียนรูความดคีวามงามจากการลงมือทำ (Learning by doing) อยางตอเนือ่งสมำ่เสมอจนกลายเปน
วิถีซึ่งการเรียนการสอนดังกลาวสอดคลองกับหลักการการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ อีกดวย 
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 เวทีนี้เปนเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางการเรียนรู ภายใตแนวคิด “เด็กสามารถ
เปล่ียนแปลงโลกได” เวทีนี้จึงเปดใหเฉพาะเด็กเยาวชนแกนนำ มารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
สรางการเรียนรู ลับคมความคิด แกไขปญหา และลงมือทำงานรวมกัน ตามโจทยที่กระบวนกร 
มอบหมาย เปนกิจกรรมสรางทักษะการเปนผูนำที่ดีใหกับเด็ก เชน เทคนิคการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ กลาคิด กลาทำ กลาแสดงออก กลาตัดสินใจ การมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม  
การทำงานเปนทีม การกำหนดเปาหมายโดยศึกษาหาความรูเทาท่ีจำเปน การประสานงาน 
เพื่อขอความรวมมือ/ความชวยเหลือ การเตรียมงาน การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบ 
การแกไข การปรับปรุง การพัฒนา การประเมินผล และการนำไปปรับใชในชีวิตจริง  

 
“บมเพาะเมล็ดพันธุคุณธรรม”: การพัฒนาแกนนำเยาวชน  
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 การพัฒนาคุณธรรมในเยาวชน : ระดับมัธยมศึกษา 

“เยาวชนวัยใส ใสใจคุณธรรม” : รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรูสึกนึกคิด ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมใหวัยรุนหรือ
นักเรียนในวัยน้ี จึงเหมาะท่ีจะใชวิธีการกลุมและฝกการทำกิจกรรมสรางโอกาสใหเด็กศึกษา
เรียนรูปญหา/สาเหตุ และรวมกันออกแบบกิจกรรมดวยตนเอง โดยมุงเนนศึกษาปญหาภายใน
โรงเรียน เชน หลักสูตร นักเรียน คานิยม พฤติกรรม รวมทั้งใชหลัก บวรช. (บาน วัด โรงเรียน 
และชุมชน) เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา เชน การสรางวัฒนธรรมท่ีดใีหแกครใูนโรงเรียน 
การสรางความเชื่อมั่นใหครูและคนในองคกร ชุมชน การสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน 
ใหนาอยูและทันสมัย การสรางความเชื่อมั่นใหนักเรียน การพัฒนานักเรียนใหเกิดแกนนำ 
ในบทบาทของสภานักเรียน การสรางความรับผิดชอบโดยแบงบทบาทหนาที่ในโรงเรียน  
การกำหนดเปาหมายในการพัฒนาคณุธรรมอยางชัดเจนและมกีระบวนการปลูกฝงอยางตอเนือ่ง 

ANNUAL REPORT 2014
39รายงานประจำป ๒๕๕๗



 เวทีนำเสนอกระบวนการพัฒนาคุณธรรมใน
ชุมชนและการเรียนการสอนนอกหองเรียน ที่สามารถ
เสริมสรางทักษะชีวิตใหเด็กและเยาวชน เปนการสราง
ภูมิคุมกัน เปนการปองกันและการแกไขปญหาแบบ
ควบคูกัน โดยมีกรณีศึกษา ๒ พื้นที่ ไดแก จังหวัดพัทลุง 
และจังหวัดเชียงใหม สำหรับจังหวัดพัทลุง เปนกรณี
ของศูนย เรียนรู ชุมชนสวนสรางสุขบานเกาะทัง  
ซึ่งเปนการเสียสละพื้นที่บานที่อยูอาศัยของตนเองมา
เปนหองสมุดใตถุนบาน เปดเปนพื้นท่ีสาธารณะใหกับ

เยาวชนในชุมชน เปนพื้นที่สรางสรรคที่สามารถเปนจุดรวมเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มาทำ
กิจกรรมสรางสรรครวมกัน ผานฐานเรียนรู ๔ ฐาน ไดแก  อาน เรียน กิน เลน และกรณี
จังหวัดเชียงใหม มีแหลงเรียนรูธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม จำนวน ๔ แหง ที่เปนแหลงเรียนรูดาน
ธุรกิจชุมชนใหกับกลุมธุรกิจชุมชน และโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอื่นๆ  
 การนำเสนอกรณีศึกษาทั้ง ๒ พื้นท่ีนี้ เปนการนำเสนอใหเห็นภาพของการสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมเขาไปในวิถีชีวิต ทั้งในสวนของการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจชุมชน  

 การพัฒนาคุณธรรมในชุมชนและการศึกษานอกหองเรียน 

“เรียนนอกหอง คิดนอกกรอบ”  
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 เครื่องมือพัฒนาคุณธรรม 

“ส่ือสรางสรรค คุณธรรมสรางคน” : หลักสูตรและส่ือเพื่อพัฒนาคุณธรรม 

 จากกระบวนการทำงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ศูนยคุณธรรมท่ีผานมา ไดกอเกิดผลผลิตซึ่งเปนองคความรู
ประเภทตางๆ ที่หลากหลาย ไดแก หลักสูตรการบมเพาะ
คุณธรรมจริยธรรมในหลายกลุมเปาหมาย เชน หลักสูตร  
“การบริหารจัดการโครงการสงเสริมคณุธรรมความดี” (ศกึษาดูงาน
ตางประเทศ) “โครงงานคุณธรรม” “ผูนำเยาวชนจิตอาสา” 
“การบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม”  
สื่อความรู เชน สารคดีสั้น 3 นาที ชุดดอกไมบานสื่อสารความดี 
นำเสนอเร่ืองราวเครือขายคุณธรรมความดีที่มีกระบวนการสงเสริมคุณธรรมของเด็ก 
เยาวชน องคกร ชุมชน สังคม รายงานการวิจัย/หนังสือ เชน แผนท่ีคนดี ซึ่งนำเสนอ
เรื่องราวการทำกิจกรรมคนหาคนดีในชุมชน หนังสือมุงสูเปาเขาถึงแกน นำเสนอวิธีการ
และรายละเอียดในการจัดทำโครงงานคุณธรรมจากการลงมือปฏิบัติจริงของโรงเรียน
ตนแบบ หลักสูตรและส่ือตางๆ เหลานี้ สามารถนำมาใชเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ดานตางๆ เพ่ือเปนตัวอยางใหกับหนวยงานองคกรไดนำไปใชประโยชนตอไป 

 

ANNUAL REPORT 2014
41รายงานประจำป ๒๕๕๗



 การวิจัยช้ันเรียน เปนเครื่องมือสำคัญของ รศ.ดร.จิราภรณ ศิริทวี อดีตครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสะสมเปนผลงาน 
จนไดรับตำแหนงเปนรองศาสตราจารย สำหรับประสบการณการทำงานเรื่องการวิจัยชั้นเรียน 
ที่ผานมาน้ัน เกิดขึ้นจากการท่ีครูมองเห็นปญหาของเด็กท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เชน  
ไมสงการบาน เขาแถวไมตรง ฯลฯ และเม่ือไรท่ีคุณครูสงสัย โจทยการวิจัยก็เกิดขึ้นแลว  
และการวิจยัทีด่ไีมใชเพราะเปนเรือ่งใหญระดับชาติ แตเพราะเราทำเร่ืองเล็กๆ ทีเ่ปนการพัฒนา
เด็กในชั้นเรียนไดสำเร็จ นั่นคือ “ความสมบูรณของหนาท่ีครู” 
 กระบวนการขั้นตอนการออกแบบงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คือ ใหแตละโรงเรียนระดมความคิด และเห็นเปนปญหารวมกัน จากนั้นนำมา

ออกแบบวิธีการและกิจกรรมในการแกปญหา 
เครื่องมือที่จะนำมาใชในการดำเนินกิจกรรม 
และกำหนดสิ่งที่คาดวาจะไดรับ ติดตามผล
ของการดำเนินงานอยางตอเน่ือง นำผลท่ีได
รับไปพัฒนาตอ 

 
“สอนไป วิจัยไป งายนิดเดียว” : การวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียน 
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“พลเมืองไทย ใสใจสังคม” : การสงเสริมสรางหนาท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ 

 นำเสนอกรณีศึกษาความเปนพลเมือง
ของประเทศตางๆ ไดแก ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง
และไทย เพื่อบอกเลาปรากฏการณ และสภาพ
เง่ือนไขสำคัญที่สงผลใหคนในประเทศน้ันๆ 
กระบวนการอะไรท่ีสถาบันในสังคมน้ันๆ ใชใน
การขับเคล่ือนใหเกิดสภาวะความเปนพลเมือง  
รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางและขอเสนอการ
สงเสริมพลเมืองของประเทศไทย เพื่อใหเด็กไทยในอนาคตมีคุณสมบัติสำคัญ ๕ ประการ คือ  
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท และความมีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึง
รับรูและเขาใจ แนวคิด หลักการ วิธีการสงเสริมความเปนพลเมืองของประเทศตางๆ เพื่อนำมาใช 
ในการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย 

 โดยมีวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงมารวมแลกเปล่ียน เชน 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  
ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา 
เปนตน 
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แหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
จังหวัดศรีสะเกษ  

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) มีภารกิจหลัก
เรือ่งการพัฒนาเครอืขาย โดยเฉพาะสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรยีนรู
เชิงคุณธรรมท่ีมีกิจกรรมกระบวนการในการสงเสริม บมเพาะ
คุณธรรมความดี ใหกับเด็กและเยาวชน ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น  
มีการสนับสนุนเครือขายคุณธรรมความดี ไปท้ังสิ้น ๓๖ แหง  
ในจำนวนทั้งหมดนั้น มี ๓ แหงที่มีการพัฒนาตนเองมาอยาง
ตอเนื่อง จนสามารถเปนแหลงเรียนรูและสงเสริมขยายผลใหกับ
องคกรหนวยงานอ่ืนๆ ไดตามเกณฑ ไดแก มีสถานท่ีพรอม
รองรับคนที่มาศึกษาดูงาน มีโครงสรางการบริหารจัดการ  
มีกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม มีกระบวนการเรียนรู มีขั้นตอนการ
ถายทอดความรู หรือมีหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมความดี  
มีผูรู ปราชญชาวบาน วิทยากรกระบวนการ นักจัดการความรู  
มีผูมาเรียนรู/ดูงาน มีสื่อ/คูมือ สถานศึกษาท้ัง ๓ แหง ดังกลาว 
คือ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง 
จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตำบลหนองสูงใต 
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนมิตรภาพที ่๓๑  
“วดัทุงหวงั” ตำบลโคกหลอ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
จังหวัดมุกดาหาร 

โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ “วัดทุงหวัง” 
จังหวัดตรัง   
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 โรงเรียนน้ำเกล้ียงวิทยา 

ตำบลน้ำเกล้ียง อำเภอน้ำเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ 

 เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่เปน
แหลงเรียนรู เชิงคุณธรรมท่ีสามารถขยายผล 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับวิถีชีวิต 
ของคนในทองถิ่น ทำให เ กิดการฟนวิถีชีวิต  
การปลูกฝงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เชื่อมประสาน
ระหวาง บาน วัด โรงเรียน ชุมชน โดยใชโจทย 
การขับเคลื่อนงานโดยภาคี ๔ สวน เพื่อรวม 
“สรางคนดีสูสังคม” 
 ทั้ ง นี้ โ ร ง เรี ย น ไ ด ถู ก ยก ร ะดั บ เ ป น
ศูนยกลางการขับเคลื่อนคุณธรรมของอำเภอ 
นำ้เกลีย้ง ทีม่ภีาคเีครอืขายจำนวนหลายหนวยงาน 
ที่ชวยสนับสนุน รวมท้ังมีเครือขายโรงเรียน 
ในจังหวัดศรีสะเกษและพ้ืนท่ีจังหวัดอื่นๆ ที่สนใจ
เขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง  
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 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ตำบลหนองสูงใต อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

 เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีกระบวนการเสริมสรางเด็กดีมีจิตอาสา 
ขับเคลื่อนผาน ๓ ยุทธศาสตร ๖ สายใยรัก ไดแก สรางเสริมจิตอาสา พัฒนาระเบียบ
วินัย ใสใจคุณงามความดี มากมีความกตัญู เชิดชูจริยธรรมจรรยา และพัฒนา
ครอบครัวคุณธรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดคุณธรรม ๓ ดาน ไดแก ซื่อสัตย มีวินัย 
และรักความเปนไทย ใชหลักการมีสวนรวม บาน วัด โรงเรียน และชุมชน โดยทำ
กิจกรรมในรูปแบบโครงงานคุณธรรม สงผลใหเด็กในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดานจิตอาสาเพ่ิมขึ้น กลาแสดงออก กลาเปนผูนำ ในการทำเร่ืองดีๆ  
เกิดการยอมรับจากเครือขายโรงเรียนภายใตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๒ ใหเปนแบบอยางการพัฒนาคุณธรรม และมีเครือขายจาก
โรงเรียนหลายแหงมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณนำกระบวนการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมไปขยายผลตออีกดวย  
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 เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่สงเสริมคุณธรรมดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
ผานกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสอดคลองกับวิถี
ชวีติของคนตรัง ผานฐานการเรียนรูตางๆ เชน การปลกูผกัแบบอินทรยี การเลีย้งเปด การเลีย้งปลา 
เลี้ยงไก และใหเด็กบริหารรายไดจากการทำกิจกรรมเหลานี้มาเปนทุนหมุนเวียนและเปนเงินออม
ของเด็กๆ ฝกการสรางวินัยการใชเงิน ความประหยัด ความอดทน ความเสียสละ ที่สำคัญฝก 
ใหเด็กมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทำใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
จากท่ีมีปญหาติดเกมมาเปนเด็กท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาที่ตนเองมากข้ึน การเรียนดีขึ้น และมี
ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น จากการสั่งสมประสบการณที่ผานมา ทำใหมีโรงเรียนเครือขายในจังหวัดตรัง
หลายแหงเกิดความสนใจและรวมเรียนรูกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน พรอมทั้งนำกิจกรรมและ
กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมของโรงเรียนวัดทุงหวังไปประยุกตใชในโรงเรียนตนเองอีกดวย     

โรงเรียนมิตรภาพท่ี ๓๑ “วัดทุงหวัง” 

ตำบลโคกหลอ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  
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ผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร 
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 ศูนยคุณธรรมกำหนดยุทธศาสตรไว ๓ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษาคนควา สนับสนุนการวิจัย พัฒนา

องคความรู นวัตกรรมดานคุณธรรมความดี และเผยแพร 

 ๒. ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สรางเสริม

สนับสนุนพลังความเขมแข็งของภาคีเครือขาย 

 ๓. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร 

 

ผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร

50
(Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹) 



๑.๑ การสนับสนุนการวิจัย องคความรู และพัฒนาหลักสูตร 
 การศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูนวัตกรรมดานคุณธรรมความดีนั้น เปนปจจัยพื้นฐานในการ
สรางคุณธรรมความดีใหเกิดขึ้นในสังคม โดยมีเปาประสงคเพื่อใหมีองคความรูและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม
ตอการนำไปสูการสรางเสริมคุณธรรมความดีของสังคมไทย ดังนั้น ศูนยคุณธรรมไดสนับสนุนใหเกิดการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูนวัตกรรมดานคุณธรรมความดีขึ้น ดังปรากฏเปนผลงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษาคนควา สนับสนุนการวิจัย พัฒนาองคความรูนวัตกรรม 
ดานคุณธรรมความดี และเผยแพร 
ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษาคนควา สนับสนุนการวิจัย พัฒนาองคความรูนวัตกรรม
ดานคณธรรมความดี และเผยแพร

    ดานการสนับสนุนงานวิจัย 

พลเมืองใสใจสังคม (Active Citizen)  

 กิจกรรมเวทีรวมสรางเครือขาย “พลเมืองใสใจสังคม” (Active Citizen Network) 
เปนการวิจัยกระบวนการที่พัฒนาบุคคลไปสูความเปนพลเมืองใสใจสังคม (Active Citizenship) 
ภายใตโครงการสงเสริมพัฒนาหนาที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนงานสงเสริมพลเมืองใสใจสังคมผานกระบวนการ
ทางการศึกษาและการเปนอาสาสมัคร 
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 การขับเคล่ือนเพ่ือสรางเครือขายพลเมืองใสใจสังคม
ทำใหเกิดบทบาทและภารกิจของเครือขายใสใจสังคม เชน  
การสนับสนุนและสงเสริมใหคนในสังคมรูจักหนาที่ตนเองใน
ฐานะพลเมืองที่ตองมีความเก้ือกลูตอสงัคมการปลูกฝงแนวคิดให
คนทำงานเห็นคณุคาของผูอืน่และเคารพความแตกตางซ่ึงกนัและกนั 

การสรางกระบวนการออกแบบการเรียนรูเรื่องพลเมืองใสใจสังคม (Active Citizen) รวมกัน  
รวมถึงการยกระดับอาสาสมัครใหเปนพลเมืองใสใจสังคม การจัดฝกอบรมรวมกับองคกรและกลุม
คนตางๆ เพื่อขยายผลและสรางกระแสใหสังคมตื่นตัวในเรื่องพลเมืองใสใจสังคม (Active Citizen) 
 นอกจากนี้ ยังทำใหเกิดบทบาทขององคกรที่จะมีสวนรวมในการสรางพลเมืองใสใจสังคม 
เชน การใหความรูความเขาใจพอแมในการเปนพลเมืองใสใจสังคม สถาบันการศึกษาไดมี 
การสงเสริมผลักดันมหาวิทยาลัย โรงเรียนในเครือขายอาสาสมัคร จัดตั้งพื้นที่ในการเรียนรูเรื่อง
พลเมืองใสใจสังคมกับเด็ก ปลกูฝงแนวคดิเรือ่ง
การเคารพกฎกติกาใหกับนักศึกษา การเพ่ิม
องคความรูและสงเสรมิงานพลเมืองใสใจสังคม 
(Active Citizen) ผานงานอาสาสมัคร  
รวมทั้งการเชื่อมโยงองคความรูเรื่องพลเมือง
ใสใจสังคม (Active Citizen) ใหมีความเขาใจ
ตรงกันอีกดวย 

 โครงการวิจัยและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ 
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ของเครือขายองคกรภาคีภายใตการดำเนินโครงการสมัชชาคุณธรรมประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จดัทำขึน้เพือ่ตดิตามการปรบัแผนพฒันาความซือ่ตรงแหงชาตไิปประยกุต
ใชกบัแผนการปฏิบตังิานขององคกรภาคีเครอืขาย และเพือ่ประเมนิความพงึพอใจของผูเขารวมประชุม 
 ผลการประเมินพบวา องคกรเครือขาย ๒๖ หนวยงาน ไดนำแผนไปใชในการดำเนินงาน
สงเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติกำหนดไว และกลุม
เครือขาย ๗ กลุมไดนำแผนมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรความซื่อตรง (แผนหลัก) และ
ยุทธศาสตรในแผนเฉพาะเครือขายมาใชจัดทำโครงการของเครือขาย ซึ่งยุทธศาสตรที่ถูกนำมาใช
มากที่สุด คือ การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของสถาบันหลัก ในสวนของผลการ
ประเมินระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของผูเขารวมเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับ
จังหวัดและระดับภาค พบวาอยูในระดับมาก 

รายงานการวิจยัประเมินผลการขับเคล่ือนสมัชชาคณุธรรมและแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ 

ของเครือขายองคกรภาคีป ๒๕๕๗ 
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โครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยในครอบครัว 

        จากรายงานสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งไดประเมินสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศ 
ดานสังคมไทย พบวา สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการปฏิรูปสังคม โดยสำนักงานสภา 
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่สรุปประเด็นสำคัญของที่มาของปญหาจริยธรรมของ
สังคมไทย ไดแก ปญหาการขาดการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคคลจนถึงระดับจิตสำนึก  
  ดังนั้น การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมจึงควรปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคคล

จนถึงระดับจิตสำนึก จึงเปนเรื่องที่จะตองดำเนินการอยางเรงดวน และไดมี
ขอเสนอเพื่อการพัฒนาประการหนึ่ง คือ ปลูกฝงคานิยมแกครอบครัว  
ในดานบทบาทหนาที่ในการปลูกฝงจิตสำนึกทางคุณธรรมจริยธรรมแกบุตร
หลาน โดยควรจัดการเตรียมความพรอมใหแกพอแมหรือจัดเปนหลักสูตร
สอนโดยผานตัวแทนองคกรตางๆ 
 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จึงไดสนับสนุนการดำเนินงาน 
โครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

ปฐมวัยในครอบครัว ดำเนินงาน ๒ ระยะ ไดแก ระยะท่ี ๑ การเก็บขอมูลการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ของผูปกครอง เพื่อศึกษาสถานการณการเล้ียงดูที่สงผลกับคุณธรรมจริยธรรม ๕ ดาน ไดแก 
เอาใจเขามาใสใจเรา ความซื่อสัตย ระเบียบวินัย ความอดทน และความพอเพียง และนำขอมูลมา
ปรับใชในระยะท่ี ๒ ซึ่งก็คือ การกำหนดรูปแบบและการศึกษาก่ึงทดลอง โดยใชหลักการของ
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา และการเสริมแรงทางบวก เปนพื้นฐานในการจัดทำ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหกับกลุมผูปกครองท่ีเขารวมโครงการวิจัย ผลการศึกษาวิจัย 
ทำใหทราบถึงปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคลของผูปกครองที่สงผลตอการพัฒนาคุณธรรม 

ดานตางๆ 
 ผลจากการศึกษากึ่งทดลองพบวา คะแนนดานคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
คะแนนรูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย คะแนนการอบรมเล้ียงดูดานคุณธรรมจริยธรรม  
ในกลุมทดลองมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลพลอยไดที่เกิดข้ึนคือ  
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูของผูปกครองอาสาสมัครท่ีเขารวมกิจกรรม
ที่สามารถนำความรูจากผูวิจัยไปปรับใชไดจริงในชีวิตประจำวัน โดย
ศูนยคุณธรรมจะนำผลจากการศึกษาวิจัย ไปขยายผลในการสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม หรือสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
เพ่ือชวยผูปกครองในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กและ
เยาวชนตอไป 

ระเบียบวินัย 

เมื่อหนูทานขนมเสร็จ 

หนูควรทำอยางไร? 
(ใหเลือกตอบ) 

เอาใจเขามาใสใจเรา 
เพื่อนหนูยกโตะไมไหว 
หนูควรทำอยางไร? 

(ใหเลือกตอบ) 

ยกคนเดียวไมไหนแน 

(ใหเลือกตอบ)

ยกคนเดยีวไมไหนแน 
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    ดานองคความรู 

 ศูนยคุณธรรมไดรวมกับองคกรภาคีเครือขายในการสนับสนุนดานตางๆ จนเกิดเปนผลงาน 
ดานงานถอดองคความรู ดังนี้ 

ถอดบทเรียนองคความรู โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อยกระดับความอยูดีมีสุขของชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ศูนยคุณธรรมไดใหความสำคัญในการนำแผนพัฒนาความซ่ือตรงไปดำเนินการ
ขับเคลื่อนงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาอยางตอเนื่อง และไดรวมกับกิจวิจัย 
เพื่อพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดำเนินการศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อยกระดับความอยูดีมีสุขของชุมชน  
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสรางและพัฒนาชุด
เครื่องมือการประเมินความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการประเมินการ 
ยกระดับความอยูดีมีสุขของชุมชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนนำไปสูกลยุทธใน
การพัฒนาดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงผลตอการยกระดับ
ความอยูดีมีสุขของชุมชน โดยมีการทดลองใชเคร่ืองมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำรอง
จำนวน ๕ แหงในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำพูน กอนที่จะนำดัชนีชี้วัดดังกลาว 
ไปใชในการบริหารจดัการองคกรและไปขยายผลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจงัหวดัอืน่ตอไป  
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 จากผลการพัฒนาดัชนีชี้วัดความซ่ือตรงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ 
ยกระดับความอยูดมีสีขุของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำการแลกเปล่ียนเรยีนรู
และการระดมสมองในประเด็นของการพัฒนาตัวชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระหวางทีมงานกิจวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ และสำนักงานผูตรวจการแผนดิน สามารถพัฒนาตัวช้ีวัดความซ่ือตรง
จำนวน ๖ ตวัชีว้ดั ไดแก ๑) ความรวมมอืในการปฏบิตังิานรวมกบัคนในองคกร ๒) การจดัทำ
ประชาพิจารณ ๓) การจัดสรรงบประมาณและผลประโยชนใหแกชุมชน ๔) การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติราชการ ๕) การคิดการตัดสินใจประเมินและตรวจสอบ 
๖) ลักษณะหรือกิจกรรมในการจัดทำแผนและการดำเนินการจัดหาพัสดุดวยการประเมิน 
ผูเกี่ยวของ ๓ มิต ิ ไดแก ๑) ฝายผูบริหาร ๒) ฝายผูปฏิบัติงาน ๓) ฝายสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ ซึง่ดัชนชีีว้ดัความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว สามารถนำไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีแผนในการขยายผลการ
นำไปใชในปตอไป 
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ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “ซื่อ” ตรงสุข “บวช”  

ดับทุกขดวยพอเพียงของชุมชนนำรอง ๘ ชุมชน 

 โครงการ “ซื่อ” ตรงสุข “บวช” ดับทุกขดวยพอเพียง เปนความรวมมือของ
องคกรตัวแทนศาสนาพุทธ โดย พระชายกลาง อภิญาโณ มูลนิธิสหชาติ ตัวแทนองคกร 
คริสตจักร คือ ม.ล.จตุรพิธ ชมพูนุท และ ดร.รูธ ศรีสุวรรณ และตัวแทนองคกรคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก คือ คุณเอ นพรัตน (สำนักเลขาธิการ กรรมาธิการฝายสังคม สภาประมุข
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย) เพื่อเชื่อมโยง ๓ ศาสนาหลัก ที่มีเปาหมายรวมกัน
ในการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง ใหเกิดข้ึนในชุมชนเปาหมายของโครงการท้ัง ๘ แหง 
โดยการสราง “กระบวนการตนแบบความสุขแบบพอเพียง” โดยอาศัยคุณธรรมความ
ซื่อตรง เพื่อมุงไปสู เปาหมายเดียวของโครงการคือการนำชุมชนไปสูความสุขแททันที 
 โครงการน้ีจัดขึ้นเพื่อสรางใหเกิดบุคคลตนแบบดานคุณธรรมความซ่ือตรง และมี
บทบาทในการสรางชุมชน วัด และสังคมไทย ใหเปนสังคมแหงความสุขแบบพอเพียง จำนวน 
๑๗๕ คน ตามหลักบูรณาการความรวมมือ ๓ ฝายในชุมชน ไดแก “บวช” ซึ่งเปนตัวอยาง
ของคำวา “บาน วัด และชุมชน” และเพื่อสรางใหเกิด “กระบวนการตนแบบ” ในการสราง
ความสุขแบบพอเพียง โดยอาศัยหลักคุณธรรมความซ่ือตรง หลัก ๓ หวง ๒ เงื่อนไข  
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือสงเสริมใหสถาบันศาสนาเปนตนแบบศาสนสถาน 
ที่มีสวนสำคัญในการรณรงคสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรงและเกิดกิจกรรมตนแบบความสุข

แบบพอเพียงอยางเปนรูปธรรม 
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 โครงการน้ีทำใหเกิดผลสำเร็จในดานตางๆ 
ไดแก 
 ๑. การเกิดบุคคลตนแบบดานคุณธรรมความ
ซื่อตรงและมีบทบาทการสรางชุมชน วัดและสังคมไทยให
เปนสังคมแหงความสุขแบบพอเพียง 
 ๒. การเกิดศาสนสถานตนแบบจำนวน ๘ แหง
เพ่ือเปนศูนยกลางในการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง
และการเสริมสรางชุมชนใหเปนสังคมแหงความสุขแบบ
พอเพียง 
 ๓. การเกิดเอกสารคูมือ “กระบวนการตนแบบ
สรางสุขแบบพอเพียง โดยอาศัยคณุธรรมความซ่ือตรงและ
หลกั ๓ หวง ๒ เง่ือนไขในหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง”  
 ๔. การเกิดเอกสารรูปเลมรวบรวม “กิจกรรม
ตนแบบความสุขแบบพอเพียง” ๘ กิจกรรมตนแบบใน ๘ ชุมชนที่เปนความสุขแทท่ีไมจำเปน
ตองอาศัยเงิน เปนความสุขแบบทันที มั่นคง และย่ังยืน 
 ๕. เกิดภาคีเครือขายผูนำศาสนา ผูนำภาครัฐในชุมชน และผูนำกลุมองคกรตางๆ 
ในชุมชน ซึ่งเปนเครือขายผูนำคุณธรรมในการเสริมสรางชุมชนและสังคมไทยใหเปนสังคม 
แหงคุณธรรมความซ่ือตรงตอไป 
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หนังสือถอดบทเรยีนองคความรูกระบวนการเสริมสรางความซือ่ตรง 

ตามหลักศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต 

 ศูนยคุณธรรมรวมกับเครือขายองคกรภาคีดาน
ศาสนา ดำเนินการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมในกลุม
ศาสนา ภายใตแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติฉบับทบทวน 
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) โดยนำหลักศาสนาในประเด็น 
ความซ่ือตรงแปลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศนของแผนเครือขายศาสนาคือ “การปฏิบัติตาม
คำสอนของศาสนา ทำใหสังคมไทยซ่ือตรงโปรงใส” กำหนด
ใหมีการแบงการขับเคลื่อนเปน ๒ กลุมเปาหมาย คือ ครูหรือ
ผูนำชุมชนและเยาวชน โดยเร่ิมจากแกนนำในศาสนาตนเองกอน 
จากน้ันจึงสรางกระบวนการตอยอดเปนยุทธศาสตร ๓ ระยะ 
คือ เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น รักและแบงปน โดยออกแบบ
กิจกรรมตอเนื่อง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
 ในป พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ไดจัดกิจกรรมตามกรอบ
ยุทธศาสตรแรก คือ การเขาใจตนเองเพ่ือถอดบทเรียนที่ได
จากการจัดกิจกรรม “อบรมครูผูสอนและอบรมเยาวชน” 
ในศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม เรื่องความซ่ือตรงตาม 
หลักคำสอนของแตละศาสนา โดยมีพื้นท่ีดำเนินการคือ 
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ ศาสนาพุทธ ยุวพุทธิก
สมาคมแหงประเทศไทย โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ 
ศาสนาคริสต โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ ศาสนา

อิสลาม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ ศาสนาพุทธ 
มูลนิธิธรรมานุรักษ เพื่อใหผูเขารับการอบรมเปนแกนนำ
ศาสนิกชนสัมพันธเสริมสรางความซ่ือตรงศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลามตอไป 
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เอกสารชุดความรู 

“การสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน” 

       ทุกสังคมที่อยูรวมกัน ตองมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม 
และมาตรฐานของความถูกตอง ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๑๐ ประเทศ จะรวมตัวกันเปน
ประชาคมอาเซียน เพื่อรักษาสันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค 

และในการพัฒนาไมใชความเจริญทางดานวัตถุเทานั้นที่จะแขงขันกันในประชาคมอาเซียน  
หากแตเปนความเจริญทางดานวฒันธรรม จติใจ จติวญิญาณ ทีส่งผลตอคณุภาพชวีติโดยรวมดวย 
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ จงึได
จัดทำเอกสารชุดความรู “การสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน” 
จำนวน ๑๑ เลม ไดแก เลมนำ ซึ่งเปนการสังเคราะหองคความรูจากผลการดำเนินงานโครงการ
ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน  
ซึ่งวิเคราะหจำแนกตามเปาหมายและพันธกิจของประชาคมอาเซียนท้ัง ๓ เสาหลัก นอกจากน้ัน 
ยังไดสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ในกลุมตัวอยางกวา ๕,๙๖๖ คน พบวา กลุมตัวอยางระบุคุณลักษณะ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ที่จำเปนที่สุด ๕ ลำดับในการเขาเปนประชาคมอาเซียน ไดแก  
ความซื่อสัตยสุจริต ความสามัคคีปรองดอง การเห็นคุณคายอมรับความแตกตางหลากหลาย 
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการเคารพสิทธิมนุษยชน และพบวา
คุณธรรมจริยธรรมของไทยที่เปนจุดแข็งในการเขาเปนประชาคมอาเซียน อันดับแรก คือ มีความ
จงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ และเลมยอย ๑๐ เลม เปนการลงรายละเอียด 
คานยิม คณุลกัษณะเดน ยทุธศาสตร และแนวทางการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมในแตละประเทศ 
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เปดประตูความดีสูวิถีอาเซียน 

 หนงัสอืองคความรู เปดประตคูวามดสีูวถิอีาเซยีน ไดรวบรวม
คุณธรรมและกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในกลุม
ประเทศอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ เพ่ือใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปไดศึกษา เรียนรู และเขาใจแนวทางการสงเสริมคุณธรรม 
ของประเทศน้ันๆ ไดแก 
  อินโดนีเซีย : ประชาธิปไตยบนพื้นฐานคุณธรรม 
  มาเลเซีย : ปฏิบัติการสรางความซ่ือตรง  
  บนวิสัยทัศน ๒๐๒๐ 
  ฟลิปปนส : สปริตความกลมเกลียวจากภัยพิบัติ 
  สิงคโปร : Go with NO CORRUPTION 
  บรูไน ดารุสซาลาม : สังคมแหงความสมานฉันท 
  เวียดนาม : เปาหมายสุดล้ำกับการพัฒนาคนรุนใหม 
  ไทย : ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร:  
  ดินแดนแหงวิถีพุทธ 
  กัมพูชา : คุณธรรม...ใครวา “เรื่อง (ของ) เด็กๆ” 
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว :  
  รูรักสามัคคี ตามวิถีชาวลาว 
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 คณุธรรมเปนสิง่จำเปนตอการสรางชาติ สรางบานเมือง 
และสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ บุคคลผูมีคุณธรรม
จริยธรรมเปนท่ียึดเหนี่ยวไมวาจะอยู ในสถานการณใด 
ก็สามารถนำตนและสังคมใหผานวิกฤติไปไดดวยดี ประเทศ
ญี่ปุนน้ันแมเทคโนโลยีจะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ  
แตเมื่อเกิดภาวะวิกฤติกลับมีแนวทางและวิถีปฏิบัติภายใต
กรอบของคุณธรรมจริยธรรม อัตลักษณของชาวญี่ปุนในเรื่อง
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
ความซื่อสัตยซื่อตรง ความกลาหาญ เปนภาพที่คนทั้งโลก
ใหการยอมรับสิ่งตางๆ เหลานี้ ลวนเกิดจากกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคม (Socialization) มาอยางยาวนาน  
 หนังสือองคความรู “สังคมญี่ปุนเบาหลอมพรอมรับ
วิกฤติ” เปนการสังเคราะหองคความรู จากโครงการวิจัย 
“การสังเคราะหองคความรูกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ของประเทศญ่ีปุนที่ ส งผลตอการเผชิญภาวะวิกฤติ”  
ซึ่งเปนการสังเคราะหสรุปรวบยอด ถอดบทเรียนจากการ
เผชิญภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากการกระทำ
ของมนษุยในประเทศญีปุ่น รวมถงึกรณสีนึามแิละมหาอทุกภยั
ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ทั้งในแงมุมของการบริหารจัดการ 
และคุณธรรมจริยธรรมท่ีเกิดขึ้นผานกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคม เนนการสรางกระบวนการเรียนรูผานโรงเรียน 
แหลงเรียนรู กลุมอาสาสมัคร องคกรชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และมหาวิทยาลัย 

“สังคมญี่ปุนเบาหลอมพรอมรับวิกฤติ”  

 โดยหนังสือองคความรู เลมนี้ จะเปนแนวทาง
สนับสนุนการสรางคุณธรรมความดีเปนพื้นฐาน ใหเห็น
ความสำคัญของวัฒนธรรม การวางแผน รับทราบความ
จำเปนและประเด็นคุณธรรมที่ตองรวมพัฒนา เพื่อยกระดับ
การสงเสริมคุณธรรมความดี และกระตุนสังคมใหเกิดความ
ตระหนักในเรื่องคุณธรรม สามารถเตรียมความพรอมในการ
รับมือกับภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤติตางๆ ในสังคมได 
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องคความรู เรื่อง ศูนยวิทยาการเชิงคุณธรรม 

 

 โครงการจัดตั้งศูนยวิทยาการเชิงคุณธรรมหรือ Moral Resource Center  
คือ หองเรียนที่จัดกิจกรรม ที่สรางลักษณะนิสัยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ดานความขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย สามัคคี ใหกับเด็กอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปที่ ๑ โดยใช 
สื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ และนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ผลจากการดำเนิน
โครงการพบวาเด็กที่เขาไปเรียนรูในหองศูนยฯ ใหความสนใจส่ือเปนอยางมาก รวมท้ังทำให
เด็กนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเก็บของเลนเขาที่อยางมีระเบียบ รูจักการแบงปน  
รอคอยและสงเสริมการแสดงออกอยางถูกตอง  
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 องคความรูเรื่องศูนยวิทยาการเชิงคุณธรรม เรียบเรียงจากการถอดองคความรูและ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะครูประจำศูนยวิทยาการเชิงคุณธรรมและผูบริหารโรงเรียนท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมใหดำเนินโครงการ ๘ แหง ไดแก โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนบานหวยกรุ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนดอนแกวเนรมิตรปญญา จังหวัดเชียงใหม โรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดบานนาบอน จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเตา จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนเทศบาลทาขาม ๓ จังหวัดสุราษฎรธาน ี 
และโรงเรยีนบานปงไฮราษฎรสามคัค ี จงัหวดับงึกาฬ 
 การนำเสนอเนื้อหาสาระมีลักษณะเปนการเลาเรื่อง ผูสนใจทั่วไปจะสามารถนำแนวคิด 
ที่ไดไปใชในการพัฒนาศูนยวิทยาการเชิงคุณธรรมของตนเอง ใหเปนแหลงบมเพาะคุณธรรม 
ที่สรางความสุขและรอยย้ิมใหแกผูเรียน และเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตนในการพัฒนาคนดี คนเกง  
และมีความสุขใหกับสังคม 
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การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรสรางสำนึกพลเมืองสำหรับเยาวชน 

 หลักสูตรสรางสำนึกพลเมืองสำหรับเยาวชน เปนหลักสูตรภายใตโครงการสงเสริมพัฒนา
หนาที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยศูนยคุณธรรม  
(องคการมหาชน) รวมกับสถาบันพระปกเกลา นำรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการติดตาม
ประเมินผลของโครงการสรางสำนักพลเมอืง (project citizen) ของสถาบันพระปกเกลา มาเปนหลัก
ในการดำเนินโครงการนี้ โดยมีเปาหมายสำคัญ เพื่อใหเยาวชนตระหนักรูถึงความสำคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และบทบาทหนาท่ีของตน 
ที่พึงมีตอสังคมและประเทศชาติในฐานะพลเมืองท่ีอยูภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 เนื้อหาภายในประกอบดวย การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายและความ
สำคัญของพลเมือง การสรางความรูความเขาใจและหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย และเชือ่มโยงสูบทบาทหนาทีข่องพลเมอืงในระบอบนี ้ทัง้ยงัมขีัน้ตอนกระบวนการตางๆ 
ในการสรางสำนึกพลเมืองใหแกนักเรียน ผานการเรียนรูลงมือทำ ๖ ขั้นตอน ไดแก การระบุปญหา
นโยบายสาธารณะในช้ันเรียนและชุมชน การเลือกปญหาเพ่ือศึกษาในช้ันเรียนและชุมชน  
การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาที่จะศึกษาในชั้นเรียนและชุมชน การจัดทำขอเสนอนโยบาย
สาธารณะ การนำเสนอผลงานหรือนโยบายสาธารณะ และการสะทอนประสบการณการเรียนรู 
 ทั้งนี้ ยังไดจัดอบรมเพื่อสรางคุณครูวิทยากรใหทำหนาที่เผยแพรความรูเก่ียวกับความเปน
พลเมืองแกนักเรียนในชั้นเรียน และชวนนักเรียนรวมสัมมนาโครงการสรางสำนึกพลเมือง โดยเริ่มตน
ในชั้นเรียนขยายสูชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป โดยจัดอบรมครั้งที่ ๑ ณ กรุงเทพมหานคร  
มีตัวแทนครูทั้งสิ้น ๕๘ คน จาก ๒๒ โรงเรียน เชน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนหนองโพ
วิทยา โรงเรียนวัดรางบัว เปนตน และจัดอบรมคร้ังท่ี ๒ ณ จังหวัดเชียงใหม มีตัวแทนครูจากโรงเรียน
ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตบางสวน จำนวนท้ังสิ้น ๑๓๐ คน จาก ๓๗ 
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนมหาชนะวิทยาคม โรงเรียนแมแตง โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย เปนตน 
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เยาวชนไทยไรคอรรัปชัน YOUTH 2020 

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับองคกรตอตานคอรรัปชัน  
(ประเทศไทย) และภาคีเครือขาย จดัทำหลักสตูรการพัฒนาจิตสำนึกตอตานคอรรปัชัน
สำหรับเยาวชนในโครงการ “เยาวชนไทยไรคอรรัปชัน YOUTH 2020”  
เพ่ือสรางแกนนำเยาวชนในมหาวิทยาลัยเพื่อตอตานคอรรัปชัน ปลุกจิตสำนึกการ
ปองกันการคอรรัปชันโดยมีเปาหมาย เพื่อใหเกิดเปนขบวนการจัดตั้งชมรมตอตาน
คอรรัปชันในมหาวิทยาลัย 
 โครงการเยาวชนไทยไรคอรรัปชัน YOUTH 2020 ไดมีแผนจัดอบรม 
แกนนำเยาวชน ๔ ภาค ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕ รุนๆ ละ ๕๐ คนรวม ๒๕๐ คน
จากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชมงคล และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหแกนนำเยาวชนท่ีผานการอบรมดำเนินโครงการและ
จัดตั้งชมรมตอตานคอรรัปชันในมหาวิทยาลัยตอไป 
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งานวิจัยในช้ันเรียน 

 ศูนยคุณธรรมไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสงเสริมเด็กนักเรียนใหเรียนรูหนาที่เปน
พลเมืองดีของสังคมผาน “การวิจัยในชั้นเรียน” 
จัดทำวีดีทัศนและเ พ่ือทดสอบกระบวนการ  
การอบรมการวิจัยในช้ันเรียนกับครู แกนนำ
เครือขายจังหวัดเชียงใหม ๕ โรงเรียน ใหมีความรู 
ความเขาใจ เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน และสามารถ
นำไปใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมกิจกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดานวินัย ดานความ
รับผิดชอบ ดานจิตอาสา ดานความพอเพียง 
ดานหนาท่ีพลเมอืง ใหเรยีนรูหนาท่ีการเปนพลเมืองดี
ของสังคม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของ 
ครูประจำชั้นกับการพัฒนาผูเรียนโดยกระบวนการ
วิจัยชั้นเรียน 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงเปนการ
สรางเคร่ืองมือการทำวิจัยชั้นเรียน มุงเนนใหครู 
มีความรู แนวคิด ประสบการณในการวิเคราะห
การวางแผน การสรางกระบวนการเรียนรู การทำ
วิจัยผานกิจกรรมกลุม โดยใหครูแตละกลุมไดนำ
เสนอโครงการวิจัยเต็มรูปแบบซึ่งพบวาครูแตละ
กลุมไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ
วิจัยช้ันเรียน มีแนวโนมท่ีจะนำวิธีการท่ีรวมกันคิด
กลับไปทำใหเกิดผลเปนรูปธรรมจริงในโรงเรียน 
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ในโรงเรียนตอไปได 
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คูมือหลักสูตรคายเยาวชนทูตคุณธรรมนำไทยสูอาเซียน 

 

 จัดทำขึ้นเพ่ือใหสถานศึกษานำไปใชพัฒนา
ศักยภาพแกนนำเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ และ 
มีทักษะในการพัฒนาคุณธรรมความดีของประเทศใน
กลุมประชาคมอาเซียน ผานชุดกิจกรรม ๓ กิจกรรม 
ไดแก ชุดกิจกรรมคุณธรรมของประเทศในกลุมอาเซยีน 
ชุดกิจกรรมรูจักตนเอง-เขาใจผูอื่น : เรียนรูเบ้ืองหลัง
ความแตกตางหลากหลาย และชุดกิจกรรมออกแบบ วิธีการที่ไดผลในการปลูกฝงคุณธรรม 
ใหเยาวชนไทยดวยหลักการความคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ซึ่งทำใหหลักสูตรน้ี 
มคีวามโดดเดน คอื แกนนำเยาวชนทีเ่ขารวมอบรม จะสามารถออกแบบกจิกรรมในการพฒันา
คุณธรรมความดีใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายของตนเองไดดวย  
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สื่อสิ่งพิมพ 

๑.๒ การสรางสรรคสื่อสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ 

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ไดจัดทำวารสารวิชาการ
คุณธรรมความดี ปที่ ๓ (Journal of Moral and Virtue Vol.3)  
เพือ่เปนแหลงกลางในการรวบรวม และเผยแพรนวตักรรมองคความรู
ทางวิชาการ งานวิจัยดานคุณธรรมความดี และเพื่อสงเสริมกระตุน
ใหเกิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูเผยแพรดานคุณธรรมความดี 
ซึง่ไดมาตรฐานวารสารเพือ่เขาสูฐานขอมลูศนูยดชันอีางองิวารสารไทย 
และเปนวารสารตามเกณฑมาตรฐานวารสารวชิาการกลุมสงัคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด  
 วารสารวิชาการคุณธรรมความดีเปนวารสารที่เผยแพร
เปนประจำทุกป ปละ ๑ ฉบับ โดยตีพิมพในเดือนกันยายนของทุกป 
เพื่อเปนการเผยแพรวชิาการแกสังคม 

วารสารวิชาการคุณธรรมความดีปท่ี ๓ 

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ไดรวบรวมเร่ืองราว 
และแนวคิดของ บุคคลตัวอย า ง ๑๒ คน ไว ในหนั งสื อ  
“TO BE A GOOD MAN ทำดี มีแตได” ซึ่งบุคคลเหลานี้คือผูที่ได
รับรางวัลคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand Morality 
Awards 2013) จากการตัดสินของคณะกรรมการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติฯ โดยความรวมมือของเครือขายภาคี ๒๔ องคกร 
 เร่ืองราวและประสบการณที่ถูกนำมาถายทอดในหนังสือ
เลมนี้ ลวนเปนแบบอยางของผูยืนหยัดตอสูเพื่อความถูกตอง ผูที่ไม
เห็นแกประโยชนสวนตน เพียรทำเพื่อสวนรวมหรือผูดอยโอกาสอยางไมยอทอ 
ผานประสบการณตางๆ ของบุคคลตัวอยาง เพื่อเปนกำลังใจใหกับผูที่ยึดมั่นในคุณธรรมความดี 
ที่มุงมั่นใหกระทำดีตอไป และเปนกำลังใจใหคนในสังคมมีแนวทางปฏิบัติตนเปนแบบอยางอันดี
ตอสังคมและประเทศชาติตอไป 

TO BE A GOOD MAN ทำดี มีแตได 
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หนังสือการตูน ดีกะเดี๋ยว ตะลุยอาเซียน ภาษาไทย/อังกฤษ 

จดหมายขาว (Moral Newsletter) และจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส (E-Newsletter) 

 สื่อสรางสรรคการพัฒนาคุณธรรมความดีของ
ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนในรูปแบบการตูน มีทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กๆ จะไดเพลิดเพลิน
ไปกับตัวการตูนที่จะพาเด็กๆ ไปเรียนรูคุณธรรมของ
ประเทศในกลุมอาเซยีนทัง้ ๑๐ ประเทศ ไดแก อนิโดนเีซีย, 
มาเลเซีย, ฟลิปปนส, สิงคโปร, บรูไน ดารุสซาลาม, 

เวียดนาม, ไทย, สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร, กัมพูชา และ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผานตัว
การตูน “ดี” และ “เดี๋ยว” 

 

 จดหมายขาว (Moral Newsletter) และ
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส (E-Newsletter) เปนอีก
ชองทางหน่ึง ที่ชวยเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
สงเสริมคุณธรรมความดี ใหสามารถเขาถึงกลุม
เปาหมายไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมทั้งประชาสัมพันธ
โครงการและกิจกรรมของศูนยคุณธรรม (องคการ
มหาชน) และเครือขายองคกรภาคี เพื่อเสริมสราง
แนวคิดจิตสำนึกและพฤติกรรมดานคุณธรรมความดี
ในสังคม 

เวี

เ
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สื่ออิเล็กทรอนิกส 

๙ ป เครือขายคุณธรรม 

 วีดิทัศนที่รวบรวมเรื่องราวการทำงานของศูนยคุณธรรม ตลอดเวลาเกือบ ๑๐ ป  
ทีศ่นูยคณุธรรมรวมกบัเครอืขายองคกรภาคหีลากหลาย ในการขบัเคลือ่นคณุธรรมในสงัคมไทย 
ทั้งการเปดพ้ืนที่ใหเครือขายและผูสนใจเขารวมกิจกรรม การประสานความรวมมือระหวาง
ภาคี เพ่ือใหเกิดการเรียนรู หนุนเสริม และสนับสนุนกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดเสนทางการทำงานอันยาวนาน ทำใหในวันนี้ศูนยคุณธรรมมีเครือขายท้ังระดับบุคคล 
สังคม และระดับชาติ นำประสบการณความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญ มาถอดเปนบทเรียน 
โดยใชคุณธรรมเปนแกนกลางในการสงเสริมใหเกิดผลและขยายผลในวงกวาง 
 และในทศวรรษตอไปน้ี ศูนยคุณธรรมจึงจะมุงเนน เสริมหนุน ใหองคกรเครือขาย
และผูเขารวมไดทำงานรวมกันอยางมีแนวทาง เพ่ือพรอมกับการกาวเขาสูการเปล่ียนแปลงใน

ระดับภูมิภาคอาเซียนตอไป 
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ดอกไมบานส่ือสารความดี 

  สารคดีสั้น “ดอกไมบาน สื่อสารความดี” 
เปนการนำเสนอเรื่องราวความดี ความจริงของบุคคล 
กลุมบคุคล หนวยงานองคกร ทีเ่กดิข้ึนจากการสนับสนนุ
ของศูนยคุณธรรม และท่ีเกิดขึ้นในมุมตางๆ ของสังคม
ไทย การขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมความดี
โดยเครือขาย องคกรภาคีทุกภาคสวน กอเกิดงาน 

พัฒนาที่หลากหลาย เพื่อประโยชนในการเผยแพร
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนไดรับรูและสามารถนำไป

เปนตนแบบใชใหเกิดประโยชน ศูนยคุณธรรมจึงผลิตเปนสารคดี
สั้นใหเห็นกระบวนการ วิธีการในการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมความดี นำเสนอ
เรื่องราว กระบวนการ การจัดการเรียนรู แนวคิดของบุคคล หนวยงาน องคกรที่ทำกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม โดยนำเสนอบทเรียนเชิงบวก 
การสร างและพัฒนาคุณธรรมความดีของ
โครงการและเครือขายตางๆ ที่ศูนยคุณธรรม
สนับสนุนเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม 
ในสังคมไทย เชน การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรมในโรงเรียน สะลอ
ไมไผ...วิถีภูมิปญญาไทย ฯลฯ 
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Application Moral Video 

ส่ือสังคมออนไลน  

 สื่อสังคมออนไลน หรือ Social media เปน
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีความรวดเร็ว 
และเขาถึงผูรับไดมาก ดังนั้น ศูนยคุณธรรม จึงได
เผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสังคมออนไลนชองทาง
ตางๆ ไดแก  
- Facebook : ศนูยคณุธรรม Moral Center Thailand 
- Instagram : khunnathamma 
- Twitter : khunnathamma 
- Website : www.moralcenter.or.th 
- Application Moral Book   
- Application Moral Video 

Instagram  Application Moral Book 

http://www.moralcenter.or.th/ 
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สื่อโทรทัศน 

รายการสรางชาติโปรงใส สรางไทยซ่ือตรง 

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) 
รวมกับสถานีโทรทัศน TNN ๒ (ทรวูชิัน่ส) 
ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ เ ผ ย แพ ร ร า ย ก า ร  
“สรางชาติโปรงใส สรางไทยซื่อตรง” 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน TNN ๒  
ทุกวันเสาร เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
เพื่อเผยแพรแนวคิดองคความรู กิจกรรม
รูปธรรมความสำเร็จ ดานการสงเสริม
คุณธรรมของบุคคล หนวยงาน และเครือขายองคกรภาคี ใหสาธารณชนรับรูในวงกวาง  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลิตและเผยแพรรายการ “สรางชาติโปรงใส สรางไทยซ่ือตรง” 
จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ ตอน ความยาวตอนละ ๑ ชั่วโมง 
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สมัชชาคุณธรรมจังหวัดยกระดับสูสมัชชาระดับภาค 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สรางเสริม สนับสนุน พลังความ
เขมแข็งของภาคีเครือขาย 

 มีเปาประสงคเพื่อการพัฒนาและยกระดับกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และเพ่ือใหเครือขาย
องคกรภาคีทุกระดับมีขีดความสามารถในการสรางเสริมคุณธรรมความดี 
 

๒.๑ สมัชชาคุณธรรม 

 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาความ
ซื่อตรงฯ นับเปนแผนงานที่สำคัญของ
ศูนยคุณธรรมในการพัฒนาบุคคลและ
พื้นท่ีสวนท่ีเล็กที่สุดใหมีประสิทธิภาพ 
เพื่อมุงขยายผลจากระดับชุมชนไปสูระดับ
จังหวัด และจากระดับจังหวัดสูระดับภาค 
 

 การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
ใน ๔ ภาค ภาคละ ๓ จังหวัด คือ ภาคกลาง  
ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทำใหมีเวทีสมัชชาระดับจังหวัดเกิดขึ้นรวมท้ังส้ิน 
๑๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดตรัง จังหวัด
สุราษฎรธานี จังหวัดยะลา จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดรอยเอ็ด 
จังหวัดเลย และจังหวัดบุรีรัมย 
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 การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดนี้ ไดจัดเปนเวทีประชุมแผนงานรวบรวม
ความคิดเห็นของทุกหนวยงานจากทุกภาคสวนในชุมชน โดยใชคุณธรรมดานความซื่อตรง
เปนคุณธรรมหลักในการขับเคลื่อน โดยมีหลักในการดำเนินงานคือการสรางคุณธรรมใหเกิด
ขึ้นในตนเอง คือตนเองจะตองรูหนาที่ มีความตั้งมั่นในเปาหมาย รูจักรบัผิดชอบประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดี มีความซ่ือสัตยและมีศีลธรรม โดยยึดหลัก “ทำดีมีความสุขเสริมสราง
ความสามัคคี” เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความกาวหนาสามารถเปนตนแบบใหกับชุมชนอื่นได 
และถือไดวาเปน “ชุมชนแหงคุณธรรมตนแบบดานคุณธรรม” อยางแทจริง 
 นอกจากน้ี การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในหลายจังหวัด ยังไดนำเสนอแนวคิดหลัก
ในการจัดงาน “การสรางวัฒนธรรมและคานิยมดานความซื่อตรงโปรงใส ใหเปนวิถีชีวิตและ 
วถิปีฏบิตัขิองประชาชนในทุกระดบั” โดยจะตองนำวฒันธรรมท่ีมคีณุคา สรางคณุงามความดี
เปนเคร่ืองมือและกระบวนการในการยกระดับกิจกรรมคุณธรรมความดี ใหสามารถเผยแพร
ขยายผลและสรางพ้ืนที่เครือขายคุณธรรมความดีไดในระดับภาคตอไป 
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 เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จัดขึ้นภายใต
แนวคิดหลัก “รวมพลังเครือขายฟนฟูคุณธรรมไทยสู
สังคมอาเซียน” มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและระดม 
ความคิดเห็นตอแนวทางการนำแผนพัฒนาความซ่ือตรง 
ลงสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดรูปธรรมท่ีชัดเจน จนเกิดเปน
ปฏิญญารวมกันผานเครือขายชุมชน ๓ จังหวัด ไดแก 
จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวัดปทุมธานี 
 เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง เนนการสงเสริมสนับสนุนการยกยองเชิดชูบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนที่เปนแบบอยางเรื่องคุณธรรมความดีและการบูรณาการการขับเคลื่อน
คุณธรรมความซ่ือตรงในการจัดทำแผนชุมชนโดยใหทุกคนมีสวนรวม โดยนำหลักศาสนามาใช 
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและทุกองคกรเครือขาย ทั้งภาคีเครือขายคุณธรรม 
หนวยงาน ภาครัฐ องคกรธุรกิจ องคกรเอกชน สภาองคกรชุมชน และองคกรภาคประชาสังคม 
ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เสริมหนุนติดตามใหการสรางความเขมเข็งดานคุณธรรม 
ความซื่อตรงใหบรรลุผลตามปฏิญญาน้ี 

สมัชชาคุณธรรมระดับภาค รวมพลังคนคุณธรรม 

เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง 
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สมัชชาคุณธรรมระดับภาครวมพลังคนคุณธรรม 

เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต 

 เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต จัดขึ้นภายใต
แนวคิดหลัก “รวมพลังฟนฟูคุณธรรมของสังคมไทย
สรางชาติโปรงใสสูชุมชนไทยเปนสุข” เนนแนวทาง 
การขบัเคลือ่นงานในพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั จงัหวดัสรุาษฎรธาน ี
และจังหวัดยะลา โดยมีเครือขายภาคใต ๑๒ จังหวัด 
และเครือขายท้ัง ๗ เครือขาย โดยรวมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และใชวัฒนธรรมความดี 

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา และยกระดับกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมความดีใหขยายผลและ
เผยแพรคุณธรรมความดีเพิ่มขึ้น สรางกำลังใจและยกยองคนทำความดีในชุมชน ฟนฟูสังคมและ
การสรางสำนึกดีในการรวมดูแลพื้นที่บานเกิด พรอมทั้งยกระดับเพื่อขยายผลสูสาธารณะ 
 เวทสีมชัชาคณุธรรมภาคใตมุงเนน มุงมัน่ ทีจ่ะขบัเคลือ่นงานพฒันา โดยใชหลกัคณุธรรม
ความซื่อตรงเปนเครื่องชี้นำในการทำงาน และพัฒนาความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
นำไปสูการสงเสริมคุณธรรมความดีงามในสังคมไทย โดยใชหลักคุณธรรมของศาสนาเสริมสราง
คณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐานทีส่ำคญั คอื ความซือ่สตัย ความเสยีสละ ความมีวนิยั ความพอเพียง ฯลฯ 
เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาสังคมโดยใชกระบวนการขับเคล่ือนเช่ือมโยงเครือขายภาคประชาชน
และหนุนเสริมจากองคกรภาคีเครือขาย 
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 เวทสีมชัชาคณุธรรมภาคเหนือ จดัขึน้ภายใตแนวคดิหลกั “คดิด ีทำดี พดูด ี+ ซือ่ตรง..
โปรงใส = สังคมดีบานอยูเย็นเปนสุข” โดยไดนำเสนอพื้นท่ีตนแบบในการทำงานทั้ง ๓ พื้นท่ี 
คอื จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัเชยีงใหม และจังหวดัอตุรดติถ เพือ่ใหเครอืขายและผูเขารวมประชมุ 
ไดเหน็กระบวนการทำงานดานการสงเสรมิคณุธรรมในระดบัจงัหวดั โดยตัวแทนชุมชนท้ัง ๓ จังหวดั 
ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ในการสงเสริมดานคุณธรรมความซื่อตรงจากวิถีปฏิบัติ และ 
ตามบริบท/สภาพแวดลอมและประเพณีทองถ่ิน ซึง่สามารถเช่ือมโยงกับการทำงานดานคุณธรรม 
โดยแนวทางการสรางคนดีชุมชนดีนั้น ตองเริ่มตนจากการสงเสริมในระดับครอบครัวและ 
ในกลุมเยาวชน ดังน้ัน การพัฒนาทักษะเยาวชน จึงเปนแกนนำสำคัญในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมไดในอนาคต 
 ปฏิญญาสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ มุงเนนการใชหลักคำสอนศาสนา คุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย ๕ ประการ คือ ซื่อสัตย มีวินัย พอเพียง เสียสละ และรักษ
สิ่งแวดลอม เปนประเด็นรวมในการรณรงคทางสังคม ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูและปฏิบัติ
เชื่อมโยงในชุมชน และขยายเครือขายความรวมมือไปยังสังคมวงกวางในระดับภาคอยาง

ตอเน่ือง โดยมีแกนนำสำคัญคือเครือขาย ๗ เครือขายรวมกันขับเคล่ือนกระบวนการฟนฟู
คุณธรรมชุมชนทองถิ่น เปยมดวยความซ่ือสัตย ความรัก ความสามัคคี ทำใหเกิดสันติสุขใน
สังคมไทย 

เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ 

สมัชชาคุณธรรมระดับภาครวมพลังคนคุณธรรม 
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สมัชชาคุณธรรมระดับภาครวมพลังคนคุณธรรม 

เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นภายใตแนวคิดหลัก “ฟนฟู
คุณธรรมของสังคมไทย สูความปรองดองสมานฉันท” เนนเรื่องการฟนฟูคุณธรรม 
ซึ่งตองประกอบดวย ๔ หลักสำคัญ คือ ความเมตตา ความอดทน ความสามัคคี และความ
เสียสละ เพื่อรวมกันแกไขปญหาในชุมชน เติมเต็มความรักความเอาใจใสในครอบครัว ไมวาจะ
เปนผูสูงอายุ เด็กหรือวัยรุน วัยทำงาน ขยายผลถึงชุมชนในการรวมแรงรวมใจ เสียสละความสุข 
ความสะดวกสบายของตนเองเพ่ือสวนรวม รวมทั้งการกระตุนใหชุมชนเห็นถึงการปฏิบัติตนเปน
คนดีมีคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมใหเห็นเปนแบบอยาง เชน การจัดกิจกรรมพาผูนำเขาวัด 
ทุกวันพระใหญ (๙ วัด ๙ วัน) ใหผูนำใสชุดขาว ลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อในหลวง จนเปนที่มาสู
โครงการเขาพรรษาพาผูนำเขาวัด ๙ วัด ๙ วัน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดีมีพระมาเทศนใหกับผูนำและ
ประชาชนท่ัวไป 

 จากแนวคิดหลักในการฟนฟคูณุธรรมของสังคมไทยน้ี 
เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดระดม
ความคิดเห็นรวมกับเครือขายทั้ง ๗ เครือขายเพื่อพัฒนา
แนวทางการนำแผนพัฒนาความซ่ือตรงสูการปฎิบัติอยาง
เปนรูปธรรม และแนวทางการฟนฟูคุณธรรมของเครือขาย
ในแตละเครือขาย โดยมุงมั่นพัฒนาและสรางความเขมแข็ง

ดานคุณธรรมของเยาวชนและคนดีในชุมชน สงเสริมสนับสนุนยกยองคนดีในชุมชน เพื่อเปน
แบบอยางใหกับชุมชน พรอมไปกับการพัฒนาชุมชนใหสามารถสรางคนสรางงานไดอยางซือ่ตรง
โปรงใส ปลุกจติสำนกึใหการจัดทำแผนชมุชนเกดิผลเปนรปูธรรมโดยใหทกุคนมสีวนรวมในชุมชน 
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การพัฒนาความเขมแข็งใหเกิดความเช่ือมโยงสรางกลไกแกเครือขาย 

 ๒.๒ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายคุณธรรมความดี 

เสริมหนุนเครือขาย 
การสงเสริมและพัฒนาเครือขายคุณธรรมความดี 

โรงเรียนคุณธรรม 
 เครือขายคุณธรรมความดีที่ศูนยคุณธรรมไดใหการ
เสริมหนุนในป พ.ศ.๒๕๕๗ มีทั้งสิ้นจำนวน  ๓๖ แหง 
รูปธรรมความสำเร็จในป พ.ศ.๒๕๕๗ มเีครอืขายทีด่ำเนนิการ
มาอยางตอเนือ่ง สามารถยกระดับเปนตนแบบแหลงเรียนรู จำนวน 
๓ แหง ไดแก โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียน 
มิตรภาพท่ี ๓๑ (วัดทุงหวัง) จังหวัดตรัง 
 กระบวนการสงเสริมคุณธรรมของเครือขายคุณธรรมความดีในป พ.ศ.๒๕๕๗ มีหลายรูปแบบ 
ซึ่งจะเนนกระบวนการมีสวนรวมการเช่ือมโยงและการขยายเครือขาย เชน การเช่ือมโยงกิจกรรมระดับ
ภาคเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเครือขาย โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมในโครงการรวมกันระหวางโรงเรียน
เครือขายใน ๒ ภูมิภาค คือ เครือขายโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือขายคุณธรรมภาคใต 
ตัวอยางเชน เครือขายโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑) จัดคายเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียน 
แกนนำและกิจกรรมเปดบานคุณธรรมรวมกัน เกิดการเรียนรูระหวางนักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
ที่ ไดผานกิจกรรมคายแกนนำคุณธรรม เกิดแรงจูงใจการทำความดีในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  
๒) จัดงานภาคีเครอืขายการศึกษา เพือ่คณุธรรมจริยธรรมความดีภาคอีสาน ครั้งที่ ๑ “คุณธรรมความดี  

วิถีชีวิต คนอีสาน” ณ โรงเรียนน้ำเกลี้ยง
วิทยา อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
โดย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี  
มาเปนประธานเปดงาน เกิดความรวมมือ
จากหนวยงานสงเสริมในอำเภอน้ำเกลี้ยง
และจังหวัด ๑๓ หนวยงานและเครือขาย
โร ง เ รี ยนทั้ ง ร ะ ดับประถม ศึกษาและ
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กวา ๒๘ โรงเรียน 
งานกิจกรรมเปดบานจึงถูกพัฒนายกระดับ
เปนงานระดับจังหวัด 
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เครือขายโรงเรียนภาคใต ๑) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือขายภาคใต ศึกษาดูงานประเทศ 
มาเลเชียทำใหครูแกนนำไดรับความรูวาปจจัยความสำเร็จของการปลูกฝงคุณธรรมท่ีสำคัญ คือ ผูนำ
ประเทศตองใหความสำคัญ สนับสนุนใหเกิดการรณรงค จัดอบรมใหบุคลากรในหนวยงานทั้งรัฐบาลและ
เอกชนโดยเฉพาะหนวยงานดานบริการ จิตวิญญาณของครู ผูปกครองตองรวมมือบมเพาะคุณธรรมให 
ลูกหลาน เปนตน ๒) งานสมัชชาคุณธรรมเครือขายการศึกษาภาคใต “เด็กด ีสังคมด ีสรางได” โรงเรียน
กันตังรัษฎาศึกษา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี มาเปนประธาน 
เปดงาน ผลจากการจัดงาน มีโรงเรียน หนวยงาน องคกรในจังหวัดรับรู กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ
สนใจเปนโรงเรียนเครือขายคุณธรรมมากข้ึน  

 

การเช่ือมโยงโรงเรียนคุณธรรมกับชุมชน 

 อีกหนึ่งกระบวนการสงเสริมคุณธรรมในระดับ
ชุมชน คือ ความสำเร็จของโครงการที่มีผลกระทบเกิดการ
เปล่ียนแปลงตอสังคมชุมชนน้ันๆ เชน ศูนยเรียนรูธุรกิจชุมชน
เชงิคณุธรรม ๔ แหง จงัหวดัเชยีงใหมซึง่ศูนยคณุธรรมสนบัสนนุ
กจิวจิยัเพือ่พฒันาทองถิน่ พฒันาใหเปนศูนยเรยีนรูเชงิคณุธรรม
ประจำตำบล โดยนำหลักสูตรกิจกรรมเสริมการเรียนรูธุรกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม นำรองใน ๔ โรงเรียน ขยายผลตอยอดให 
๒๐ โรงเรียน โดยใหคุณครู นักเรียน และผูปกครอง ไปเรียนรู
กับ ๔ ศูนยเรียนรูเชิงคุณธรรม และใหนำความรูมาออกแบบ
กิจกรรมที่จะใชในการเรียนการสอน ซึ่งผลลัพธ คือ โรงเรียน
สามารถดำเนินกิจกรรมท่ีไดเรียนรูมาบูรณาการในการเรียน
การสอน ๘ กลุมสาระ มุงเนนใหนักเรียนปฏิบัติเพื่อเรียนรูใน
โรงเรียนอยางตอเนื่อง  
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 อีกหน่ึงรูปธรรมเรื่องการจัดการขจัดภัยหมอกควันไฟปาซึ่ ง 
ศูนยคุณธรรมทำความรวมมือกับอำเภอสะเมิง โดยสงเสริมใหวัดพระบรมธาตุ
ดอยผาสมจัดอบรมใหความรูแกแกนนำผูใหญบานเร่ืองการดูแลรักษาพืน้ทีป่า 
การสรางแนวกันไฟและนำใบไมมาทำปุย รวมถึงอบรมกลุมแมบานและ
เยาวชนใหรูวธิกีารดูแลสขุภาพคนในครอบครัว เพือ่ใหแกนนำอาสานำความรู
มาขยายผลในชุมชน นำความรูที่ไดรับไปใชในการดำเนินชีวิตทั้ง ๑๐ หมูบาน 
ผลจากการทำโครงการ คือ คนในชุมชนเกิดความรวมมือกันมากข้ึน และ 
มีทัศนคติที่ดีตอหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งไดรับการจัดสรรงบใหเปนคาใชจาย 

ในการดับไฟ ๕,๐๐๐ บาท และไดรับรางวัลแจงจับคนเผาปา โดยพบวา การพัฒนาตองมองภาพรวม  
การจดัการไฟปาทำใหเกดิประโยชนตอปากทองและการจัดการเรียนรูวถิทีำกนิทีค่นอยูรวมกบัปาแบบพึง่พา  
 หองสมุดใตถุนบาน โดยการ
ดำเนินการของศูนยการเรียนรูสวนสรางสุข
บานเกาะทัง จังหวัดพัทลุง ที่ใหความสำคัญ
กับการสร างพื้น ท่ี เรียนรู ใหแก เด็กและ
เยาวชน เปดพื้นที่ใตถุนบานใหเด็กและ
เยาวชนทั้งนอกระบบและในระบบมาทำ
กิจกรรม อาน เรียน กิน เลน สรางการเรียนรู
วถิพีืน้บานผานกิจกรรมตางๆ เชน อาน เรยีน : 
เด็กนักเรียนเปนคนคัดเลือกหนังสือดีที่อยากอาน รวมถึงหนังสืออานนอกเวลาที่โรงเรียนกำหนดมีใหยืม
เพ่ือลดภาระคาใชจายของผูปกครอง มีการสอนการทำขนมพ้ืนบานท่ีใชวัตถุดิบในทองถ่ิน นำวัสดุที่มีใน
ทองถิ่นมาผลิตเปนของเลนตามฤดูกาล เชน สะบา ของเลนจากลูกยางพารา รวมถึงการใชลูกปดหลากสี
แบบเดียวกับชุดมโนราหมารอยเปนเครื่องประดับ เพื่อใหเด็กมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค  
และฝกสมาธิ พรอมกับปลูกฝงใหเด็กสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานไปดวย 
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การสงเสริมและพัฒนามุมคุณธรรมในสถานศึกษา 

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ไดดำเนินงานโครงการเครือขายหองสมุดศูนยคุณธรรม  
โดยทำความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานจัด “มุมคุณธรรม” ขึ้นในหองสมุดของหนวยงานท่ีเปน
เครือขาย เพื่อเพิ่มชองทางในการเผยแพรสื่อที่ศูนยคุณธรรมผลิตข้ึน โดยเห็นวาการนำส่ือความรูตางๆ  
ที่มีอยู เชน หนังสือ เอกสารเผยแพรความรู ซีดี ฯลฯ เผยแพรออกไปสูหองสมุดตางๆ จะเปนอีกแนวทาง
ในการสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน มีชองทางในการเลือกบริโภคสื่อดานคุณธรรมความดีที่มีประโยชน
ตอตนเองและสังคมกวางขวางมากย่ิงขึ้น 
 ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการนำสื่อองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน ศูนยคุณธรรม จึงสนับสนุน
งบประมาณแกหนวยงานเครือขายหองสมุดศูนยคุณธรรม เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการใชสื่อองคความรู
จากมุมคุณธรรม ดังนี้  
 
 • โครงการเครือขายใชทรัพยากร
การเรียนรู เชิงคุณธรรมและรักคุณธรรม  
โดย สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 
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 • โครงการคุณธรรมเปลี่ยนความคิดสรางชีวิตใหม โดย หองสมุดรังสรรคปญญาไทย  
ดำเนนิโครงการ “คณุธรรมเปล่ียนความคดิสรางชวีติใหม” 
 

 • โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมและคานยิมทีพ่งึประสงค โดย โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 
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 • โครงการสงเสริมความรูดานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน โดย หองสมุดโรงเรียน 
พระกุมารรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
  ผลจากการจัดกิจกรรมพบวา สื่อของศูนยคุณธรรมเปนสื่อท่ีมีเนื้อหาดีมีประโยชนตอนักเรียน
และผูสนใจเปนจำนวนมากและสามารถตอยอดไปสูการพัฒนา คือ การขับเคล่ือนการดำเนินงาน 
การสงเสริมความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนใหมีประสิทธิภาพตอไปไดอยางตอเนื่อง 
 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารโครงการ 
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารโครงการ” ป พ.ศ.๒๕๕๗ จัดขึ้นเพื่อสรางความเขาใจ
ในการบริหารจัดการโครงการ โดยใหโรงเรียนแตละแหงที่ไดเขารวมโครงการนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติ 
ที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน เชน คุณธรรมในโรงเรียน ความรับผิดชอบ การมีวินัย กิจกรรมท่ีสรางแรงบันดาลใจ
ในการทำความดี ซึ่งภาพของการทำงานคุณธรรมจากหลายๆ แหงในโรงเรียนนี้ สะทอนใหเห็นความ
เปลี่ยนแปลง แมวาจะเปนจุดเล็กๆ แตจุดเล็กๆ นั้นเกิดจากการลงมือทำจริงและขยายไปสูพื้นท่ีอื่นๆ  
มากขึ้น 
 นอกจากนี้ ยังไดมีการใหความรูกับผูเขารับการอบรมในเรื่องการเขียนขาวและนำเสนอขาว  
เพื่อใหสามารถนำขาวสารท่ีเกิดขึ้นมาเผยแพรในส่ือและเว็บไซตตางๆ ได และไดใหความรูในการบริหาร
โครงการท้ังในดานการจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ การบริหารการเงิน รวมท้ังการเขียนรายงาน
สรุปโครงการ เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความสามารถ เขาใจในเร่ืองการบริหารโครงการในทุกดาน  
เพื่อนำไปใชในการบริหารโครงการดานคุณธรรมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 

การสงเสริมพัฒนาศักยภาพเครือขาย 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ : โครงงานคุณธรรม 

 กิจกรรมของเวทีการพัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชน 
ทำดีถวายในหลวง” ระยะที่ ๑ เปนการจัดเวทีประชุมการพัฒนาของเครือขายศูนยคุณธรรม ซึ่งมี 
คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนที่เคยดำเนินงานเรื่องโครงงานคุณธรรมจำนวน ๑๕ โรงเรียนทั่วประเทศ 
เปนผูเขารวมทั้งสิ้น ๑๒๒ คน มรีูปแบบการจัดกิจกรรมรวม ๔ วัน 
 ในการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางนักเรียนน้ัน ไดมีการการแบงกลุมตั้งกติกาการอยู
รวมกัน เพื่อใหนักเรียนที่เขารับการอบรมไดรูจักความรับผิดชอบในหนาที่ที่ตนเองไดรับมอบหมาย และ
ฝกการบริหารจัดการในการทำกิจกรรมรวมกัน จากน้ัน จึงเร่ิมทำกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจในการทำ
โครงงานคุณธรรม โดยใหแตละกลุมสำรวจความดีที่มีอยูในโรงเรียนมาสรางเปนจุดแข็ง หลังจากนั้นชวย
กันระบุสภาพปญหาหลักที่เกิดขึ้น รวมกันวิเคราะหวาอะไรคือสาเหตุของปญหา จากนั้นกำหนดเปาหมาย
ของการแกปญหาโดยการวางเปาหมายเปนระยะสั้นและระยะยาว วิธีการแกไขปญหาหรือวิธีการดำเนิน
การ  เพื่อใหสามารถไปถึงเปาหมายในแตละระยะการดำเนินกิจกรรม หลังจากน้ันมีการแบงกลุมคุณครู
และนักเรียนเพ่ือระดมความคิดเห็น โดยใหคณุครูออกแบบศูนยเรยีนรูในฝนและนักเรียนออกแบบคายโครง
งานคุณธรรมในฝนแลวใหแตละกลุมนำเสนอรวมกัน ซึ่งผลของการระดมความคิดเห็นของแตละกลุมใน
สวนของคุณครูพบวาแตละกลุมมีความรูความเขาใจเรื่องของศูนยเรียนรูและสามารถเติมเต็มองคประกอบ
ของศูนยการเรียนรูไดอยางครบถวน 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “การบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม” 

 หลักสูตร “การบริหารสถานศึกษาอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม” เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาอยางตอเน่ือง
ของศูนยคุณธรรม โดยมีกระบวนการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจความสำคัญในการดำเนิน
งานพฒันาคณุธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา การผสมผสาน
เนื้อหาหลักสูตรโครงงานคุณธรรมใหเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหสภาพปญหา การคนหายุทธศาสตรและคุณธรรม
เปาหมายขององคกร รวมถงึวธิกีารดำเนินงานดานคณุธรรม
ในสถานศึกษา กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร คณะครู 
และผูเกี่ยวของของสถานศึกษา  

 ในป พ.ศ.๒๕๕๗ ศูนยคุณธรรมดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดวยหลักสูตร “การบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม” จำนวน ๕๔ องคกร  
มีผูเขารับการอบรม จำนวน ๕๒๒ คน ผลการอบรมพบวา ผูที่ผานการอบรมเกิดทักษะในการวางแผน
โครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม สามารถกำหนดอัตลักษณ คุณธรรมเปาหมาย และตัวช้ีวัดความ
เปลี่ยนแปลงดานคุณธรรมจริยธรรมในองคกรไดอยางบูรณาการและเปนระบบ 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการสงเสริมคุณธรรมความดี” 

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) เห็นความสำคัญและความจำเปนในการนำแนวทางเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมมาสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงจัดทำหลักสูตรอบรม การบริหาร
จัดการโครงการสงเสริมคุณธรรมความดีขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานดานการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคลในระดับบริหาร ระดับผูบังคับบัญชา ระดับปฏิบัติการ  
ของเครือขายองคกรภาคีทุกภาคสวน ที่นำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหดีขึ้นอยางเปน
รูปธรรม กระบวนการในการอบรมเปนการบรรยายใหความรูจากผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ  
รวมไปถึงมีการจดัศึกษาดูงานเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณจริง   
 ในป พ.ศ.๒๕๕๗ องคกรภาคีเครือขายภาคการศึกษาเขารับการอบรม และศึกษาดูงาน  
ณ มลูนิธพิทุธฉอืจี ้ไตหวนั จำนวนทัง้สิน้ ๕๔ องคกร ประกอบดวยผูบรหิาร และบคุลากรทางการศึกษา 
๑๐๙ คน โดยผลจากการอบรม ทำใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม เกิดแรงบันดาลใจ 
ในการดำเนินงานดานคุณธรรมความดี ไดเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการจิตอาสาอยางเปนระบบ 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันที่สามารถนำความรูไปใชประโยชนไดจริงในบริบทของตนเอง 
เกิดการพัฒนากิจกรรมโครงการดานคุณธรรมจริยธรรม เชน โครงการออมวันละบาท โครงการขยะ

สรางสรรค โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เปนตน 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “ผูนำเยาวชนจิตอาสา ” 
 จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ คือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสวนรวม เปนคุณลักษณะ 
ที่สำคัญอยางยิ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษย  ใหเห็นถึงประโยชนสวนรวมชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เยาวชนเปนวัยที่มีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งในการปลูกฝงความมีจิตอาสาเพราะเปนชวงวัยที่มีการตอบ
สนองตอการปลูกฝงและสงเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมเปนอยางย่ิง ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จึงได
ดำเนินงานอยางตอเนือ่ง ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหมจีติอาสาผานหลกัสตูร “ผูนำเยาวชนจิตอาสา” 
เพื่อพัฒนาภาวะผูนำ การวางแผน การทำงานเปนทีม ความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและสวนรวม ใหกับ
เยาวชนแกนนำ รวมถงึสรางความเขาใจ กระตุนใหเหน็ความสำคัญในการดำเนินงานจิตอาสา จากตวัอยาง
และการลงมือปฏิบัติจริง ที่ถูกออกแบบมาใหสอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรูของกลุมเยาวชน โดยมี
นักเรียนแกนนำระดับประถมและมัธยมศึกษาเขารวมการอบรมในป พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๗๘ คน  
จาก ๒๗ โรงเรียนเครือขาย เกิดเปนกลุมแกนนำเยาวชนท่ีจะเปนพลังสำคัญในการขับเคล่ือนโครงการ
ดานคุณธรรมความดีตอไป 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาทักษะทางดานการคิดดานคุณธรรม” 

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โรงเรียน 
วัดตรีทศเทพ ฝายการศึกษาของสำนักงานเขตพระนคร ดำเนินการรวมกันจัดทำโครงการโรงเรียน
ตนแบบในสงักดักรงุเทพมหานคร โดยจัดอบรมเชิงปฏบิตักิาร กระบวนการพัฒนาทักษะทางดานการคิด 
ดานคณุธรรมใหกับผูบรหิาร คณะคร ูและนกัเรยีนแกนนำโรงเรยีนวดัตรทีศเทพ โดยเปาหมายในการอบรม
คร้ังน้ี ไดแก ๑) เพื่อพัฒนาจิตสำนึกดานคุณธรรมความดีตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ๕ ประการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ๒) พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใชหลักสูตรแกนกลางของ 
ศนูยคณุธรรมเปนฐาน ๓) พัฒนาความรวมมือในการสรางพลเมืองท่ีด ีมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ 
ตอสังคมและประเทศชาติ และ ๔) พัฒนาองคความรู กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตนแบบ 
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี จะเปนจุดเริ่มตนเพื่อสงเสริมใหภาคีเครือขายเกิดการพัฒนา
ศกัยภาพในการขบัเคลือ่นงานดานคณุธรรม ไดเรยีนรูขัน้ตอนกระบวนการเทคนคิในการดำเนินงานสงเสรมิ
คณุธรรมในสถานศึกษา ผานกระบวนการเรียนรูแบบมสีวนรวมและการลงมือปฏบิตัจิรงิ 

90
(Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹) 



การอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนใหกูยืม 
เพื่อการศึกษา” 

         จากสถานการณ การชำระหน้ีกูยืมของกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แสดงใหเห็นถึงวิกฤติ
ในสังคมไทย สะทอนจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ความมีวินัยทางการเงินที่สงผลกระทบตอ
การพัฒนาทางดานการศึกษาของประเทศ กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จึงรวมกับ ศูนยคุณธรรม  
(องคการมหาชน) ลงนามบันทึกความรวมมือ  เรื่อง “การรวมกันสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูกูยืม” มีเปาหมายเพ่ือ ๑) สงเสริมบทบาทของสถานศึกษาในการ
ดำเนินงานกองทุนอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ๒) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานกองทุนในสถานศึกษา
สามารถดำเนินกจิกรรมสรางจิตสำนึกใหผูกูยมืในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบและย่ังยนื และ ๓) สงเสริม
ใหผูกูยมื มีวินัยทางการเงิน รูคุณคาของเงินกูยืม และมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุน โดยใช
กระบวนการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity–Based Training) ใหกับผูเขารวมอบรมจากสถานศึกษา 
ในระดบัอดุมศกึษา จำนวน ๘๐ แหง เพ่ือใหผูเขารบัการอบรมมทีกัษะความรู การคดิ และวเิคราะหขอมลู 
สามารถนำไปตอยอดพัฒนาโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูกูยืม ใหผูกูยืมรูคุณคาของเงินกูยืม 
สงเสริมใหผูกูยืมมีวินัยทางการเงิน สามารถชำระหน้ีคืนกองทุนและมีความรับผิดชอบตอสังคมตอไป 
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เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
  
เวทีคุณธรรมเยาวชนอาเซียน 

 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนใหทูตคุณธรรมอาเซียนไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูประเด็นดานคุณธรรม ไดแก 
แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคในแผนงานดังกลาว และความ
ทาทายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาเซียน โดยมีกลุมองคกรที่ทำงานดานเด็กและเยาวชนของ 
ประเทศบรูไนและกัมพูชา ตลอดจนกลุมเด็กและเยาวชนจากประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว  
เขารวมแลกเปลี่ยน ซึ่งผลจากการรวมแลกเปลี่ยนทำใหเกิดประเด็นการพัฒนาคุณธรรมความดีของ
เยาวชนอาเซียน ๑๐ ประการ รวมกัน ดังนี้ 
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 ทัง้น้ี ประเด็นการพฒันาคณุธรรมความดีของเยาวชนอาเซียน ๑๐ ประการ ขางตน จะถกูนำไปใช 
ในการผลักดันและแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียนในปตอไป 
 พรอมกันนี้ผูรวมงานยังไดเรียนรูจากนิทรรศการ “คุณธรรมอาเซียน” “ประชาคมอาเซียน” 
และนิทรรศการนำเสนอผลงานของทูตคุณธรรมอาเซียน 
 

¤Ø³¸ÃÃÁ
ñð
»ÃÐ¡ÒÃ

คุณธรรม ๑๐ ประการ 

ñ ความรับผิดชอบ ตอตนเองและผูอื่น 

ò ความมีวินัย ในตนเอง 

ó 
ความซ่ือสัตยสุจริต 

ô 
ความกตัญูรูคุณ 

õ การใหอภัย ö ความมีเกียรติและเช่ือถือได 

÷ 
ความเปนผูนำ 

ø 
การมีจิตสาธารณะ 

ù 
ความสามัคคี 

ñð 
การยอมรับความแตกตาง 

ANNUAL REPORT 2014
93รายงานประจำป ๒๕๕๗



เวทเีสวนาวชิาการเปดขอบฟาคณุธรรมจรยิธรรม ประเดน็ “จำเปนหรอืไมกบั ISO คณุธรรมในสังคมไทย” 
            เปดขอบฟาคุณธรรมจริยธรรม เปนเวที 
เสวนาวิชาการของศูนยคณุธรรม ทีจ่ดัขึน้เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูแนวคิดที่นำไปสูการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานคุณธรรมความดี รวมถึงขยายเครือขาย
ดานคุณธรรมความดี โดยมีการกำหนดประเด็นเสวนา
จากความตองการ และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม 
ในปจจุบัน และในป พ.ศ.๒๕๕๗ ศูนยคุณธรรม 
ไดกำหนดจัดงาน เวทีเสวนาเปดขอบฟาคุณธรรม
จริยธรรม ในประเด็น “จำเปนหรือไมกบั ISO คณุธรรมใน
สงัคมไทย” ในรูปแบบการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชคำวา ISO เปนสัญลักษณ แทนการกำหนด
มาตรฐานที่เชื่อถือได นำเสนอผานผูรวมเสวนาที่มีความแตกตางดานความคิด และประสบการณเปน
ตัวแทนของบุคคล ๔ รุน (Generations) ไดแก พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ (Baby boomer)  
รองศาสตราจารยนายแพทยอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ (Gen x) รอยเอกนายแพทยสรวิชญ สุบุญ (Gen y) 
และนางสาวธัญลักษณ ดินแดง (Gen Z) มีผูเขารวมรับฟงการเสวนาจำนวนกวา ๒๐๐ คน 
 จากการเสวนาในคร้ังนี้ เกิดเปนขอเสนอในการดำเนินงานที่มีประโยชนตอผูเก่ียวของ อาทิ ใหมี
การจัดทำแนวทางและมาตรฐานดานคุณธรรมท้ังในดานขาราชการการเมืองการปกครอง เพื่อสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหกับนักการเมืองและขาราชการ  มาตรฐานของสถานศึกษาในดานการปลูกฝง
คุณธรรมใหกับเด็กและเยาวชน มาตรฐานของสถาบันครอบครัวในดานศีลธรรมในครอบครัวและ 
การลดความรุนแรงในสังคมไทย มาตรฐานของสังคมในการสรางคานิยมในเรื่องความซื่อสัตย รูหนาท่ี  
มีศีลธรรม รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย มาตรฐานการปฏิบัติในการใช Social network  
อยางถูกตองไมละเมิดสิทธิ เปนตน 
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 ยุทธศาสตรการเส ริมสร างความเขมแข็งขององคกรของศูนยคุณธรรมดำเ นินการ  

โดยมีเปาประสงคเพื่อใหการบริหารจัดการองคกรสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ

ตามวิสัยทัศนที่กำหนด ตามงบประมาณที่ไดรับในแตละโครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน

จำแนกตามโครงการและกิจกรรมสำคัญดังนี้  

  

๓.๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนยคุณธรรมใหเปนองคกรมาตรฐาน 
 ตามระบบคุณภาพ 
  

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนยคุณธรรม เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ

ศนูยคณุธรรมทกุระดบั ทัง้ในระดบัผูบรหิารและเจาหนาทีใ่หมสีมรรถนะและศกัยภาพเหมาะสมสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจตามท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีใหกับ

ประชาชนในชาติ 

 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรรายบุคคลจะประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร 

ในระดับผูจัดการและเจาหนาที่จำนวน ๓๐ คน โดยใชวิธีการประเมินแบบ ๑๘๐ องศา กำหนดให 

ผูบังคับบัญชาโดยตรงเปนผูประเมินและบุคลากรไดประเมินตนเองใน ๗ ดาน ไดแก ความสามารถในการ

บรหิารจดัการ ความเช่ียวชาญในงาน ความคดิรเิริม่สรางสรรค ความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการทำงาน ความเขาใจทิศทางขององคกร การพัฒนาตนเอง และความเชื่อมั่นในคุณธรรม เพื่อนำผล 

การประเมินทีไ่ดไปสรปุและจัดทำแผนพฒันาบคุลากรใหสอดคลองกับแผนพฒันาบคุลากรระยะ ๕ ปตอไป 

  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร 
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ระดับผลลัพธของความสำเร็จตามเปาประสงคของยุทธศาสตร 
 การประเมินบุคลากรของศูนยคุณธรรมเกิดผลลัพธดังสรุปไดดังนี้ 

 ๑) ดานบคุลากร ไดรบัการพัฒนากระบวนทัศนใหมและเปดวสิยัทัศนโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู

จากผูมีประสบการณตรงในดานการบริหารจัดการองคกรและการใหบริการแกประชาชน 

  ๑.๑ ระดับผูบริหารไดรับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหมี

สมรรถนะดานความคิด มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง เพื่อรูวิธีการคิดอยางเปนระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง  

มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skill) มุงมั่นเขาใจและตระหนักในคุณคาของตนเองและคุณคา

ของผูอื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Human Skill)  

  ๑.๒ ระดับเจาหนาที่ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะมุงผลสัมฤทธ์ิ มีทักษะในการบริหาร

และการปฏิบัติงาน (Technical Skill) ตามโครงการ และมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยาง

มีประสิทธิภาพ 

  ๑.๓ ระบบการบรหิารจดัการและพฒันาบคุลากร ไดรบัการปรบัปรงุพฒันาใหมปีระสทิธภิาพ

และสอดคลองกับภารกิจขององคกรมากขึ้น ไดแก การปรับปรุงโครงสรางองคกร กรอบอัตรากำลังและ

การบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ พรอมจัดทำองคประกอบของระบบการวัดผลเปนตัวชี้วัด (KPI Profile) 

จัดทำสมรรถนะ (Competency) ขององคกรและบุคลากรแตละตำแหนง การกำหนดใหมีวัฒนธรรมและ

คานิยมรวมในการปฏิบัติงานรวมกันขององคกร และการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ป  

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ซึ่งจะชวยใหบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังมองเห็น

เสนทางแหงความกาวหนาในอาชีพของตนเอง 

 ๒) ดานการสรางวัฒนธรรมองคกร ศนูยคณุธรรมชวยสงเสรมิใหบคุลากรทกุคนมคีวามรูสกึรวม

ในการทำงานเปนทีม เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่เขมแข็ง มองเห็นเปาหมายขององคกรไปในทิศทาง

เดียวกัน รวมท้ังเกิดการสรางวัฒนธรรมและคานิยมรวมใหเกิดเปนรูปธรรมเปนคานิยมรวมของ 

ศูนยคุณธรรม (MORALITY Core Values)  
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งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบดำเนินงานตามภารกิจ

๑๖,๔๘๘,๖๒๙.๔๓

๑๐,๑๑๗,๓๔๔.๗๗

๓๓,๔๔๓,๒๐๑.๔๘

๓.๒ ผลการใชจายงบประมาณ 
 

 งบประมาณอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน  

๖๒,๐๒๓,๘๐๐ บาท เบิกจายทั้งสิ้น จำนวน ๖๐,๐๔๙,๑๗๕.๖๘ บาท หรือคิดเปนรอยละ ๙๗ 

ของงบประมาณท่ีไดรับ ซึ่งผลการใชจายงบประมาณ สรุปได ดังนี้  

  งบบุคลากร ๑๖,๔๘๘,๖๒๙.๔๓ บาท 

  งบดำเนินงาน ๑๐,๑๑๗,๓๔๔.๗๗ บาท 

  งบดำเนินงานตามภารกิจ ๓๓,๔๔๓,๒๐๑.๔๘ บาท 

 

 ทั้งนี้ ผลการใชจายงบดำเนินงานตามภารกิจจำแนกตามยุทธศาสตรศูนยคุณธรรมป  

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ สรุปได ดังนี้ 

 งบดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับจำนวน ๓๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๕๕ ของ

งบประมาณท่ีไดรับ มีผลการเบิกจายจำนวน ๓๓,๔๔๓,๒๐๑.๔๘ บาท คิดเปนรอยละ ๙๘ ของงบภารกิจ

ผลการเบิกจายจำแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยฯ จำนวน ๙,๑๙๘,๓๘๑.๘๔ บาท คิดเปน 

รอยละ ๙๙ 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความเขมแข็งขององคกร จำนวน ๖๙๓,๕๔๘.๔๔ บาท คิดเปน 

รอยละ ๙๘ 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรมฯ จำนวน ๑๘,๘๐๖,๙๒๐.๓๑ บาท  

รอยละ ๙๗ 

 ยทุธศาสตรประเทศ (Country Strategy CS)  จำนวน ๔,๗๕๔,๓๕๐.๘๙ บาท คดิเปนรอยละ ๙๕ 

ดังแสดงในแผนภูมิ 
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ยุทธศาสตรประเทศ 

๕๖%
๒๘%

๑๔%
๒%

ยุทธศาสตรท่ี ๑
ยุทธศาสตรท่ี ๒
ยุทธศาสตรท่ี ๓

ผลการใชจาย 
จำแนกตามยุทธศาสตร 

ผลการใชจาย  
(ลานบาท) 

รอยละ 

รวม ๓๓.๔๔ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๙.๑๙ ๒๘ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ๑๘.๘๐ ๕๖ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ๐.๖๘ ๒ 

ยุทธศาสตรประเทศ ๔.๗๕ ๑๔ 

 สรุปภาพรวมการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชจายไดสูง 
ถึงรอยละ ๙๗ โดยผลการดำเนินงานไดบรรลุผลสูงกวาเปาหมายผลผลิตและตัวช้ีวัด และมีเงินคงเหลือ 
ซึ่งบงบอกถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงและผลสัมฤทธ์ิสูง 
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ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(หนวย : บาท)

๒๕๕๗ ๒๕๕๖

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ๓๐,๖๙๔,๒๒๖.๖๘ ๖๘,๔๒๑,๘๙๗.๐๔

ลูกหนี้ระยะสั้น - ๑๗๘,๘๐๐.๐๐

วัสดุคงเหลือ ๓๗๖,๑๗๒.๕๐ ๓๔๑,๑๒๙.๑๐

รายไดคางรับ ๑๓๑,๐๔๓.๐๓ ๑๐๓,๑๒๓.๐๘

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - ๖,๕๐๓.๒๙

รวมสินทรัพยหมุนเวียน ๓๑,๒๐๑,๔๔๒.๒๑ ๖๙,๐๕๑,๔๕๒.๕๑

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว ๒๐๐. ๒๐๐.

เงินลงทุนระยะยาว ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ๑,๒๕๒,๓๖๔.๖๐ ๑,๕๖๗,๓๑๑.๓๔

สินทรัพยไมมีตัวตน ๓๖๙,๑๓๗.๖๐ ๗๙๒,๗๖๑.๖๑

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน ๔๑,๖๒๑,๗๐๒.๒๐ ๒,๓๖๐,๒๗๒.๙๕

รวมสินทรัพย ๗๒,๘๒๓,๑๔๔.๔๑ ๗๑,๔๑๑,๗๒๕.๔๖

หนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินรับฝากระยะส้ัน ๕๐๗,๓๓๗.๙๒ ๕๑๒,๖๙๔.๕๐

คาใชจายคางจาย ๒,๔๘๗,๖๖๑.๘๐ ๒,๗๐๐,๒๗๙.๕๔

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๖๒,๕๓๔.๐๗  ๑๒๓,๓๔๕.๓๒

รวมหนี้สิน ๓,๐๕๗,๕๓๓.๗๙ ๓,๓๓๖,๓๑๙.๓๖

สินทรัพยสุทธิ ๖๙,๗๖๕,๖๑๐.๖๒ ๖๘,๐๗๕,๔๐๖.๑๐

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน ๖๔,๑๖๙,๔๐๕.๓๓ ๖๔,๑๖๙,๔๐๕.๓๓

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม ๕,๕๙๖,๒๐๕.๒๙ ๓,๙๐๖,๐๐๐.๗๗

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน ๖๙,๗๖๕,๖๑๐.๖๒ ๖๘,๐๗๕,๔๐๖.๑๐

๓.๓  งบการเงินประจำป ๒๕๕๗ 
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ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
งบรายไดและคาใชจาย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(หนวย : บาท)

๒๕๕๗ ๒๕๕๖

รายได

รายไดจากงบประมาณ ๖๒,๐๒๓,๘๐๐.๐๐ ๕๙,๖๓๑,๘๐๐.๐๐

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค ๑,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ ๒๑๕,๐๐๐.๐๐

รายไดอื่น ๑,๘๓๖,๗๓๔.๗๓  ๘๓๗,๗๔๙.๐๕ 

รวมรายได ๖๔,๙๔๙,๕๓๔.๗๓ ๖๐,๖๘๔,๕๔๙.๐๕

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร ๑๖,๗๔๐,๖๗๙.๔๓ ๑๔,๖๐๗,๔๑๕.๗๕

คาตอบแทน ๑,๐๙๗,๕๐๐.๐๐ ๒,๑๔๗,๘๐๐.๐๐

คาใชจายเดินทาง ๒๓๒,๘๓๒.๐๐ ๓,๕๔๙,๒๙๔.๑๗

คาใชจายในการฝกอบรม ๗,๕๐๐.๐๐  ๔,๗๕๕,๑๘๑.๔๕ 

คาวัสดุและคาใชสอย ๒,๒๘๐,๗๘๘.๗๙  ๑๘,๑๖๐,๒๖๙.๙๙

คาสาธารณูปโภค ๑,๔๑๗,๒๖๕.๔๖ ๑,๕๙๓,๓๗๗.๓๑

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย ๙๐๓,๖๕๕.๗๕  ๑,๔๘๓,๕๗๐.๒๕ 

คาใชจายอื่นๆ ๕,๒๒๐,๕๒๑.๒๓ ๑๐,๑๗๓,๙๑๔.๖๐

คาใชจายเงินอุดหนุนตามภารกิจ ๓๕,๓๕๘,๕๘๗.๕๕ ๘,๓๕๔,๘๓๐.๐๐

รวมคาใชจาย ๖๓,๒๕๙,๓๓๐.๒๑ ๖๔,๘๒๕,๖๕๓.๕๒

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ   ๑,๖๙๐,๒๐๔.๕๒      (๔,๑๔๑,๑๐๔.๔๗)
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ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(หนวย:บาท) 

๒๕๕๗      ๒๕๕๖

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ ๑,๖๙๐,๒๐๔.๕๒ (๔,๑๔๑,๑๐๔.๔๗)

ปรับ  กระทบยอดเปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
        การดำเนินงาน

คาเสื่อมราคาและตัดจำหนาย ๙๐๓,๖๕๕.๗๕ ๑,๔๘๓,๕๗๐.๒๕

ลูกหนี้ระยะส้ัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง ๑๗๘,๘๐๐.๐๐ ๓๔,๔๔๒,๒๕๗.๒๐

รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (๒๗,๙๑๙.๙๕) (๔๐,๖๑๘.๓๐)

วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (๓๕,๐๔๓.๔๐) (๑๐๘,๐๘๕.๓๗)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง ๖,๕๐๓.๒๙ (๑,๐๔๐.๐๐)

เจาหนี้ระยะส้ัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ๐.๐๐ (๓๗๙,๓๕๗.๑๑)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (๖๐,๘๑๑.๒๕) ๔๙,๔๓๖.๓๔

คาใชจายคางจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (๒๑๒,๖๑๗.๗๔) ๑๒๔,๔๙๕.๖๓

เงินรับฝากระยะส้ัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (๕,๓๕๖.๕๘) ๔๑,๗๐๔.๕๐

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน ๒,๔๓๗,๔๑๔.๖๔ ๓๑,๔๗๑,๒๕๘.๖๗

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน         -  

จากการลงทุนระยะยาว (๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

จากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ (ครุภัณฑ) (๑๖๕,๐๘๕.๐๐) (๑,๓๕๐,๕๘๐.๐๐)

จากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ
(โปรแกรมคอมพิวเตอร)

๐.๐๐ (๓๖๔,๐๒๑.๕๐)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (๔๐,๑๖๕,๐๘๕.๐๐) (๑,๗๑๔,๖๐๑.๕๐)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง) สุทธิ ๓๗,๗๒๗,๖๗๐.๓๖ ๒๙,๗๕๖,๖๕๗.๑๗

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด  ๖๘,๔๒๑,๘๙๗.๐๔  ๓๘,๖๖๕,๒๓๙.๘๗ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด ๓๐,๖๙๔,๒๒๖.๖๘ ๖๘,๔๒๑,๘๙๗.๐๔
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พิมพครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
จำนวนพิมพ ๑,๐๐๐ เลม 
เจาของ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)  

 เลขที่ ๖๙ ชั้น ๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

 โทรศัพท ๐-๒๖๔๔-๙๙๐๐ โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๐๑  

 Website : www.moralcenter.or.th  

 Facebook : ศูนยคุณธรรม Moral Center Thailand 

 application : moralbook , moral video 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ òõõ÷
Annual Report 2014 
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ชั้น 16-17 
อาคารวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปมน้ำมัน 

โรงพยาบาล 
ทหารผานศึก 

สนามกีฬา ทบ. 

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุน 

ทางดวนดินแดง 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
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คณะทำงานจัดทำหนังสือ “รายงานประจำป ๒๕๕๗”  
 

ประธานคณะทำงาน 
นายสุทธิพงศ  ชาญชญานนท 

 
คณะทำงาน 

นางวิไลวรรณ ถึกไทย  / นายประมวล  บุญมา / นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย  /  

นางสาวพนิดา  สัตถาสาธุชนะ /  นางสาวพัลลภา  ฉัตรทอง / นายติณณพัชช พูลพิพัฒน 

นางสาวกิธิญา  สุขประเสริฐ  / นางกฤตินิฏฐ  ประสมพลอย /  

นายพรณุพงษ  กิตติตันตยานนท   

 
คณะทำงานและเลขานุการ 
นางสาวภัททิรา  วิริยะสกุลธรณ 

 

สรางสรรครูปเลม 

บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จำกัด 
๑๕๘/๓ ซอยยาสูบ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท ๐-๒๖๑๗-๘๖๑๑-๒  โทรสาร ๐-๒๖๑๗-๘๖๑๖  e-mail: tj8575@gmail.com 
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TEXT & JOURNAL PUBLICATION CO., LTD.

เชี่ยวชาญเฉพาะ
       งานพิมพหนังสือ-ตำรา

บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จำกัด

158/3 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2617 8611 - 2    มือถือ  081 421 0753

แฟกซ 0 2617 8616   อีเมล tj8575@gmail.com
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Website : www.moralcenter.or.th 
application : moralbook, moral video 
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