
แผนการด าเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมองค์การ และการขับเคลื่อน

องค์การคุณธรรม ปี 2564



Raise AWARENESS --> ค้นหา 3 key words

PRACTICING --> ขับเคล่ือนพฤตกิรรม

SHARING

IMPACT

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

จุดมุ่งหมายการด าเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ 2563-2566



การด าเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมองค์การ และการขับเคลื่อนองค์การคุณธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



การสร้างความตระหนักถึงองค์การ 
สู่การสร้างอัตลักษณ์ให้นิด้า

การท างานบน value เดียวกัน

ความไม่เข้าใจกันระหว่าง generation
มุมมองต่อสถาบัน : คุณธรรม



คุณธรรม 3 ประการ สพบ.

ซื่อสัตย์ สุจริต

รับผิดชอบ

จิตสาธารณะ



การด าเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมองค์การ และการขับเคลื่อนองค์การคุณธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



คณุธรรม 
3 ประการ

ซ่ือสัตย์
สุจริต

จิต
สาธารณะ

รับผิดชอบ

กจิกรรม What if… (มีค-สค)

บุคลากรสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นค าถาม what if…ผ่าน QR code

พัฒนาความเข้าใจ /การมีส่วนร่วม

สัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร : 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ (กพ) 

รุ่นที่ 1 อายุงานไม่เกิน 10 ปี จ านวน 40 คน
รุ่นที่ 2 -3 อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 80 คน

สร้างความเข้าใจ

รณรงค์ ค่านิยมร่วม /วัฒนธรรมองค์การ (มีค-กย)

- Role model ผู้บริหารกล่าวย้ าคุณธรรม 3 ประการ
ก่อนเริ่มประชุมต่างๆ

- เผยแพร่ Info คุณธรรม 3 ประการของสถาบัน
ช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  
บอร์ดในห้องเรียน  หน้าลิฟต์ 
Facebook บุคลากรสถาบัน

สร้างรับรู้

วัดผล

ประเมินผลพฤติกรรมของบุคลากร
สอดคล้องกับค่านิยม (กย)

ก ากับตดิตาม 

ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ
ติดตาม รายงาน สรุปความก้าวหน้า

กจิกรรม Buy yourself 
(เมย-กย)



แผนปฏิบัติการการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ล าดับ กิจกรรม /โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดจัด สถานะ

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ” (3 รุ่น)

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จ านวน 120 คน

10 ,11 และ 22 
กุมภาพันธ์2564

ด าเนินการแล้ว

2 กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมร่วม/วัฒนธรรมองค์การ บุคลากรนิด้า มีนาคม-กันยายน 2564 ระหว่าง
ด าเนินการ

3 กิจกรรม  What if… บุคลากรนิด้า เมษายน-สิงหาคม 2564 ระหว่าง
ด าเนินการ

4 กิจกรรม Buy yourself บุคลากรนิด้า เมษายน-สิงหาคม 2564 ระหว่าง
ด าเนินการ

5 ประชุมคณะกรรมการติดตาม และรายงาน
ความก้าวหน้า

คณะกรรมการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม

กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2564 ระหว่าง
ด าเนินการ

6 การประเมินผลพฤติกรรม บุคลากรนิด้า กันยายน 2564 ยังไม่ถึง
ก าหนดการ



สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” 3 รุ่น 

ด าเนินการจ านวน 3 รุ่น เมื่อ 10 ,11 และ 22 กุมภาพันธ์ 2564
หัวข้อหลักของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ผู้เข้าร่วม 120 คน)
1. DO & DON’T 
2. การวิเคราะห์มุมมองเชิงจริยธรรม
3. ระดมความคิดเห็นเพื่อการท ากิจกรรม หรือโครงการเกี่ยวกับ Morality



กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมร่วม

/วัฒนธรรมองค์การ

1. บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าลิฟท์
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน
3. Screen saver คอมพิวเตอร์ห้องเรียน
4. Facebook สถาบัน
5. เว็บไซต์สถาบัน



เป็นการร่วมตอบค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านคุณธรรม 3 ประการของสถาบัน
เพื่อสะท้อนความคิดของบุคลากรของสถาบันในเร่ืองดังกล่าว 

กิจกรรม  What if…



กิจกรรม Buy yourself

เป็นการให้บุคลากรของสถาบันได้วางขาย ซื้อสินค้า และทอนเงินด้วยตนเอง 
โดยซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะ
จัดบริเวณชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช (เริ่มเมษายน – พฤษภาคม 2564)


