
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบ ๑๒ เดือน 

 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สถานที่ตั้ง ๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
ชื่อผู้ประสานงาน   นางนุจรินทร์  ศรีเจริญ    โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๓๐๖ 
e-mail: nlekk@ipst.ac.th 
 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ........๒........... โครงการ 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน .............๑๒.....................  โครงการ 
จำนวนงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมจำนวน ..........๒๙๕,๓๕๐.............  บาท 

● จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จำนวน ............๒๙๕,๓๕๐....................  บาท 

● จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการ จำนวน ..............................-.........................................  บาท 
 

โครงการ 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ✔ ) 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ์ 
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖๕) 
๑. กิจกรรมธรรมะครองจิต 
ชีวิตครองธรรม 

๒๒๔ คน - ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสำนึกที่ถูกตอ้ง
และเทิดทูนไว้ซ่ึง
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
- ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
สติ สมาธิในการ
ทำงาน รู้จักเรียนรู้
และควบคุมอารมณ์
ของตนได้ดีขึ้น 
- ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักและ
เห็นความสำคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม 

๒๔,๐๐๐ ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓ ✓ ✓ ✓  

๒. กิจกรรมวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะ “พระ
บิดาแห่งเทคโนโลยีของ
ไทย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ณ บริเวณลานพระ
บรมราชานุสาวรยี์
พระบาทสมเด็จพระ

๔ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระ
อัจฉริยภาพ และ
เทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

๓,๕๐๐  ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

✓ 
 

    



 
 

โครงการ 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ✔ ) 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ์ 
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖๕) 
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหามงกุฎ พระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หวั พระสยามเทว
มหามกฏุวิทยมหาราช 
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 
๓. กิจกรรมงานวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอ่แห่งชาต ิ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
และพิธีทำบุญตักบาตร ใน
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ บริเวณสนาม
หญ้ากระทรวงศึกษาธกิาร 

๔ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระ
อัจฉริยภาพ และ
เทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

๖,๙๐๐  
 

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

✓ 
 

    

๔. กิจกรรม ศธ.จิตอาสา
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
และบำเพ็ญสาธารณกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๓ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ณ บริเวณถนนราช
ดำเนินนอก ด้านหน้า
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระ
อัจฉริยภาพ และ
เทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

๓๐,๐๐๐ คณะ 
ทำงาน 
จิตอาสา 

  ✓   

๕. กิจกรรม Big Cleaning 
Day ในวันพฤหัสบดีที ่๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลาน
อเนกประสงค์ชั้น ๑ อาคาร
อำนวยการ สสวท. 

๖๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสำนึก รว่มแรงร่วม
ใจในการรักษาความ
สะอาด สภาพ 
แวดล้อมของสถานที่
ทำงานให้น่าอยู่ และ
ถูกสุขลักษณะ 

๒๐,๐๐๐ คณะ       
ทำงาน 
จิตอาสา 

  ✓   

๖. กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน 

๘ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระ
อัจฉริยภาพ และ
เทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

๑,๘๐๐ ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

  ✓   



 
 

โครงการ 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ✔ ) 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ์ 
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖๕) 
๒๕๖๕ ณ กระทรวง 
ศึกษาธกิาร 
๗. กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันพุธ
ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ 
บริเวณสนามหญ้า
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระ
อัจฉริยภาพ และ
เทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

๒,๗๐๐ ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

   ✓  

๘. กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ณ บริเวณสนาม
หญ้ากระทรวงศึกษาธกิาร 

๕ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระ
อัจฉริยภาพ และ
เทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

๓,๔๕๐ ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

   ✓  

๙. กิจกกรมลงนามถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
สิงหาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลา 
สหทัยสมาคม ในพระบรม 
มหาราชวัง 

๑ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระ
อัจฉริยภาพ และ
เทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

   ✓  

๑๐. กิจกรรมงานวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียนปทุม           
คงคา ครบรอบ ๑๒๒ ปี  
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
การศึกษา ในวันอังคารที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ           
โรงเรียนปทุมคงคา 

๖ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 
ร่วมทำบุญ ให้ทาน 
บำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์ 
ได้ทำหน้าที่ชาวพุทธ
ที่ด ีและเป็นการสร้าง
พันธมิตรในหน่วยงาน
ทางการศึกษา 

๒,๐๐๐ ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

   ✓  

๑๑. กิจกรรมวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรยี์พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหา
มงกุฎ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั พระสยามเทว

๔ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้
น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระ
อัจฉริยภาพ และ
เทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

   ✓  



 
 

โครงการ 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ✔ ) 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ์ 
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖๕) 
มหามกฏุวิทยมหาราช 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย”  ในวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระ
บาท สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหา
มงกุฎ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั พระสยามเทว
มหามกฏุวิทยมหาราช 
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 
๑๒. กิจกรรมจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม “สานฝัน 
ปันน้ำใจ จากพี่สู่นอ้ง” ครั้ง
ที่ ๕ ระหว่างวันที ่๒๗-๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ 
โรงเรียนบ้านบน อ.กยุบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

๒๔ คน ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตอาสาเพื่อสังคม 
รู้จักแบ่งปัน และเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม 

๒๐๑,๐๐๐ คณะ 
ทำงาน 
จิตอาสา 

   ✓  

หมายเหตุ : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 

      ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้อง 

                                              กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

● จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม มีจำนวน .........๒........ แห่ง (สสวท./วัดพระเชตุพนฯ) 

● จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
มีจำนวนรวม .......๒๒๔..... คน  

● จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจำนวน.........๖........ แห่ง (สสวท./กระทรวงการอุดมศึกษา/กระทรวงศึกษาธิการ/
พระบรมมหาราชวัง/โรงเรียนปทุมคงคา/โรงเรียนบ้านบน)  

● จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีจำนวน .......๑๓๑....... คน 

 



 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 
๑. การสนับสนุน และการเห็นความสำคัญจากผู้บริหาร 
๒. การร่วมแรงร่วมใจ และความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓. การมีจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกตจากการดำเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีข้อจำกัด         
บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ 

 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
บุคลากร สสวท. อาจจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งองค์กร เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙               
(COVID-19) แต่ สสวท. จะส่งเสริมด้านคุณธรรมให้กับบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน 
 
วันที่รายงาน ณ วันที่...๑๙... เดือน....กันยายน..... พ.ศ. ....๒๕๖๕... 
 
 
                                                                               ลงชี่อ....................................................... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สสวท. 
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน 

  

 

 
หมายเหตุ : จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  
รอบ ๑๒ เดือน ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
accmoe@sueksa.go.th ทั้งรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF (ท่ีมีลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)  
ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
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