แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คานา
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
กรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ที่ขยายระยะเวลาการ
ดาเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ตลอดจนสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ทาให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งคุณธรรม มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรมของ
หน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทาให้บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ยึดหลักธรรมทางศาสนา ตลอดจนมีการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต อันจะนาไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรมอย่างยั่งยืน

(ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจานงค์)
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 กุมภาพันธ์ 2565

หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ปัญ หาที่ส ะท้ อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชาติ โดยให้น้อมนาพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักคาสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความเข้มแข็งอย่า งมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตสานึกที่ดีใ ห้แก่ประชาชน ให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล ทั้งทางด้านวัตถุและ
จิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมนาการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม
แบบ “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยหลักแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
รวมทั้งจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้า นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้สังคม
เกิดความมั่นคง สงบสุข ร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้ มแข็งบนวิถี
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ดังนั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
นโยบายรัฐบาลดังกล่าว จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง
ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความ
ศรัทธา และยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข นาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสังคมแห่งคุณธรรม
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารส่ ง เสริม คุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยอ้างอิงยุทธศาสตร์จากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559 - 2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน
ของ สสวท. ให้สอดคล้อง 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
วิสัยทัศน์
สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานทีส่ าคัญในการดารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสขุ ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
สังคมไทยเป็นสังคมวัฒนธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ธารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่รว่ มกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1) พัฒนาคนให้มคี ุณธรรมตาม
หลักธรรมทางศาสนา น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ดารงชีวติ ตามวิถวี ฒ
ั นธรรมไทยที่ดีงาม

2) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้มี
ประสิทธิภาพใน
มิติต่าง ๆ

3) ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนของสังคม
ตระหนัก และร่วมกันเป็นเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อ
สร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข มีธรรมาภิบาล มีความสมานฉันท์ และ
มีความยัง่ ยืน

4) ส่งเสริมให้
ประเทศไทย เป็น
แบบอย่างด้าน
คุณธรรม ใน
ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

วัตถุประสงค์หลัก
1) เพื่อวางระบบ
รากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย

2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

3) เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

4) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก

2) สร้างความเข้มแข็งในระบบการ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

3) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริม
คุณธรรม

4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์
1) วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม
ในสังคมไทย

ผลที่ได้รับ
ระดับประเทศชาติ
1) ประเทศชาติเกิดความสงบร่มเย็น
สมานฉันท์ มีคุณธรรมนาการพัฒนา มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในมิติศาสนา
2) ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและมีบทบาทในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรม ใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
3) เกิดกลไกการขับเคลื่อน เพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับชาติ และ
ท้องถิ่นในแนวดิ่งและแนวราบ

ระดับสังคม
1) เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดมั่น ใน
สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทร อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
และสมานฉันท์โดยมีระบบการเสริมสร้างคุณธรรมอย่าง
เข้มแข็ง
2) ระบบการศึกษามีกจิ กรรม/หลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรมที่
ชัดเจน
3) มีการรณรงค์สง่ เสริมคุณธรรมอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง
4) เกิดชุมชนคุณธรรมและบุคคลต้นแบบคุณธรรมที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเพิ่มขึ้น

ระดับประชาชน
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ดีงามโดยปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา
น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ในชีวิต
ดารงรักษาไว้ซึ่งวิถี
วัฒนธรรมไทย มี
ความสุข อย่างมั่นคง
และยั่งยืน

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมคุณธรรมเป็นรากฐานที่สาคัญในการดารงชีวิต
เป้าประสงค์
กระทรวงศึกษาธิการมีคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1) พัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และ
ประชาชนให้มีคุณธรรม น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ดารงตนตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
วัตถุประสงค์หลัก
1) เพื่อวางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย

2) ส่งเสริมให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน

3) พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงศึกษาธิการให้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความยั่งยืน

2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

3) เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์
1) วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทยผ่านกลไกทาง
การศึกษา

2) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นเอกภาพ

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมคุณธรรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลที่ได้รับ
ระดับประเทศชาติ
1) ประเทศชาติเกิดความสงบ
ร่มเย็นสมานฉันท์ มีคุณธรรม
นาการพัฒนา มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนในมิติศาสนา
2) เกิดกลไกการขับเคลื่อน
เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมทั้งใน
ระดับชาติ และท้องถิ่นใน
แนวดิ่งและแนวราบ

ระดับสังคม
1) เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทร อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
และสมานฉันท์ โดยมีระบบการเสริมสร้างคุณธรรมอย่าง
เข้มแข็ง
2) ระบบการศึกษามีกิจกรรม/หลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรมที่
ชัดเจน
3) มีการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอย่างกว้างขวาง และ
ต่อเนื่อง

ระดับประชาชน
มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม
โดยปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ในชีวิตดารง
รักษาไว้ซึ่ง วิถีวัฒนธรรม
ไทย มีความสุขอย่างมั่นคง
และยั่งยืน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
24,000 บาท

1. สร้างความเข้มแข็ง
ในระบบการบริหาร
จัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้
เป็นเอกภาพ

กิจกรรมธรรมะครองจิต - เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
ชีวิตครองธรรม
ทีถ่ ูกต้องและเทิดทูนไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- เพื่อให้พนักงานมีโอกาสการ
ฝึกปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตและ
คุณธรรมจริยธรรม มีสติ สมาธิ
ในการทางาน รู้จักเรียนรู้และ
ควบคุมอารมณ์ของตนได้ดีขึ้น

เชิงปริมาณ:
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 จากจานวนพนักงานทั้งหมด

2. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคม มอบสื่อการเรียน
การสอนและอบรมครู
ออนไลน์

เชิงปริมาณ:
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จากจานวนพนักงานทั้งหมด

เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตอาสา
เพื่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เดือนละ 1 ครั้ง ฝ่ายทรัพยากร
ต.ค.63–ก.ย.64 บุคคลและพัฒนา
องค์กร

เชิงคุณภาพ:
- พนักงานมีจิตสานึกที่ถูกต้องและเทิดทูนไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- พนักงาน มีสติ สมาธิในการทางาน รู้จัก
เรียนรู้และควบคุมอารมณ์ของตนได้ดีขึ้น
- พนักงานมีความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรม

เชิงคุณภาพ:
พนักงานมีจิตอาสาเพื่อสังคม

201,000 บาท

ไตรมาส 3

คณะทางาน
จิตอาสา

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. สร้างความเข้มแข็ง
ในระบบการบริหาร
จัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้
เป็นเอกภาพ

กิจกรรมวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะ
“พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย”
ประจาปี พ.ศ. 2564
ของกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

เพื่อน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

4. สร้างความเข้มแข็ง
ในระบบการบริหาร
จัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้
เป็นเอกภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ:
จานวนผู้บริหาร และบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 3 คน ได้แก่
1. ผช.ผอ.ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
2. นางสาวธนัชญา ฮงทอง
3. นายเทอด พิริยานุวัฒน์
เชิงคุณภาพ:
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้น้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพ และเทิดทูน
ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมวันคล้ายวัน
เพื่อน้อมราลึกในพระมหา
เชิงปริมาณ:
พระบรมราชสมภพของ กรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพ จานวนผู้บริหาร และบุคลากรที่เข้าร่วม
พระบาทสมเด็จพระ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กิจกรรม 8 คน ได้แก่
บรมชนกาธิเบศร มหา กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 1. ผู้อานวยการ สสวท.
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
2. รอง ผอ.ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
มหาราช บรมนาถบพิตร
3. รอง ผอ.ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช
วันชาติ และวันพ่อ
4. ผอ.สานัก ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์
แห่งชาติ ประจาปี
5. นายอธิป ฉายากุล
พุทธศักราช 2564 และ
6. นางสาววราภรณ์ เรืองสว่าง
พิธีทาบุญตักบาตร ของ
7. นางใกล้รุ่ง รอดดี
กระทรวงศึกษาธิการ
8. นายจิโรภาส โชติฉัตรชัย
เชิงคุณภาพ:
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้น้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และเทิดทูนไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3,500 บาท

19 ตุลาคม
2564

ฝ่ายบริหารทั่วไป

6,900 บาท

3 ธันวาคม
2564

ฝ่ายบริหารทั่วไป

