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เพื่อสืบสานปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและดี
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ประชาสัมพันธโครงการในสังคงออนไนล โดยผาน  http://www.facebook.com/KMUTTCoreValues

ประชาสัมพันธโครงการตอตานคอรปรับชั่น ท้ังในสวนกลางและเผยแพรไปยัง คณะ/สํานัก

2551-2552

ขอมูลในการจัดทํา Core Value และแนวคิดใน การกําหนด

กรอบแผนการขยายผล Core value เพ่ือนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย

2553-2554
รณรงคการตรงตอเวลา 

จัดทํา Website "KMUTT Core Values & Code of Conduct” 

(www.kmutt.ac.th/kmutt way)

จัดทําคูมือหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct)  ฉบับพกพา 

จัดสัมมนา โครงการ สรางคานิยมรวมองคกร (KMUTT Core Values) 

หัวขอ “จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการสรางคานิยมรวมองคกร (KMUTT Core Values)” 

2555

จัดนิทรรศการภาพถายครั้งท่ี 2 ภายใตขอ “Professionalism & Integrity” 

รณรงค มดอาสาชวยผูประสบภัยน้ําทวม 

ออกแบบปกเอกสาร ศูนยนวัตกรรมระบบเปนสือ่ในการเผยแพร 

(KMUTT CORE VALUES)

ถายทอดองคความรูในการสรางวัฒนธรรมองคกรผานเวทีการอบรมพนักงานระดับตน 

ถายทอดองคความรูในการสรางวัฒนธรรมองคกรผานเวทีการอบรมพนักงานระดับตน 

5 ลานภาพ ประทับใจ มจธ.  55 ป ท่ีกาวมา 5 ลานภาพ ชวยเลาขาน

2556-2557

ออกแบบปกเอกสาร ศูนยนวัตกรรมระบบเปนสือ่ในการเผยแพร (KMUTT CORE VALUES)

จัดทําการตูนรณรงค การตรงตอเวลา ขนาด A6 

จัดทําบอรดรณรงค ประชาสัมพันธเพ่ือแจงขาวสารโครงการ บริเวณท่ี

จอดรถรับ-สงไป มจธ.บางขุนเทียน ตึกสํานักงานอธิการบดี

จัดทํา E- book การตูนรณรงค การตรงตอเวลา และ E-book Code of Conduct ฉบับพกพา 

จัดทําของท่ีระลึกแจกในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (กระเปาดินสอ)

และปายประชาสัมพันธสําหรับปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ถายทอดองคความรูในการสรางวัฒนธรรมองคกรผานเวทีการอบรมพนักงานระดับตน 

ถายทอดองคความรูในการสรางวัฒนธรรมองคกรผานเวทีการอบรมพนักงานระดับตน 



2559 - 2560

ประชาสัมพันธแบบออนไลน แบงออกเปน 2 ชองทาง

ปรับปรุง Web Site http://www.corevalues.kmutt.ac.th/

ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย Facebook KMUTT Core Values

ประชาสัมพันธคานิยมองคกรในระดับบุคลากร

บอรดประชาสัมพันธ ตึกสํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 และ ชั้น 4

บอรดประชาสัมพันธ Cover way บริเวณทางเดิน รอบมหาวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธผาน Freshykmuttpage

ประชาสัมพันธผาน จอ TV หนาหองประชาสัมพันธ ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี

ประชาสัมพันธคานิยมองคกรในระดับนักศึกษา KMUTT Student Code of Honors

เรื่อง "หิริ โอตตัปปะ" Integrity 

เรื่อง "อัลเบิรต ไอนสไตน" Do something

เรื่อง "เวลา" Continuous Improvement

จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพถาย มจธ. คร้ังท่ี 4 ท่ีสอดคลองตามคานิยมองคกร และ KMUTT Brand Attributes

สอดแทรกเร่ืองการตอตานการคอรัปชั่นในรายวิชาเรียน

2561

จัดการบรรยาย การปองกันการทุจริต ตามแนวทางการดําเนินงานภาครัฐ

จัดกิจกรรมภายใตแนวคิด การตอตานการคอร่ัปชัน2558

ถายทอดองคความรูในการสรางวัฒนธรรมองคกรผานเวทีการอบรมพนักงานระดับตน 

โครงการประกวดภาพถายมจธ. ครั้งท่ี 4

สื่อประชาสัมพันธภายในลิฟทและดานหนา รวมถึง Cover way บริเวณทางเดิน 

จัดบูธประชาสัมพันธตามสถานท่ีตางๆ เพ่ือรณรงคและสงเสริมใหประชาคมของ มจธ.  ปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) และสรางคานิยม ของ มจธ.

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธโครงการ ในสังคมออนไนล โดยผาน facebook./KMUTTCoreValues

เพ่ือใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายท่ีเปนนักศึกษา และบุคลากร ท่ีสนใจในชองทางอิเล็กทรอนิกส 

http://www.corevalues.kmutt.ac.th/


ตัวอยางกิจกรรมที่ผานมา

ประกวดแขงขันโตวาที

ประกวดถายภาพครั้งท่ี 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

กิจกรรมผานสื่อออนไลน

นิทรรศการคําสอนของพอ มจธ.

ประชาสัมพันธนักศึกษาทุกช้ันเรียน



ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ





ตัวอยาง คณะ/สํานัก/หนวยงาน 

รวมรณรงคการตอตานการคอรับปชั่น





แผนการดําเนินการ
ประจําป 2561 -2562

SOCIAL CHANGE AGENT
การสรา้งคา่นิยมรว่มองคก์ร



บุคลากรและนักศึกษา 

รับรูคานิยม มจธ.

บุคลากรปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดาน

จรรยาบรรณองคกร 

(Code of Conduct)

นักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกียรติยศ

(Code of Honor)

สรางเครือขายท่ีมีสวนรวม

ในการบูรณาการกิจกรรมเป
าห

มา
ย

ประชาสัมพันธสรางการรับรู สราง

ความตระหนักเร่ืองคานิยม

และวัฒนธรรม มจธ.

สรางความรับรู เขาใจในคานิยมองคกร 

KMUTT Core Values (2)

สื่อสารใหชัดเจน กระชับ เหมาะกับ

กลุมเปาหมาย อยางตอเนื่อง 

พบเห็นไดทั่วไป (3)

กล
ยุท

ธ

บูรณาการ Code of Conduct 

กับงานประจําฯ

KMUTT Role Model คัดเลือกบุคลากร

ตนแบบผูมีหลักปฏบิัตฯิ ดีเดนใหไดรับการยก

ยอง+เผยแพรเกียรตคุิณ (2)

สรางความรับรูของบุคลากรเร่ือง code of 

conduct

กําหนด Learning Outcome: LO 

KMUTT Role Modelคัดเลือกนักศึกษา

ตนแบบผูมีหลักปฏบิัตฯิ ดีเดนใหไดรับการ

ยกยอง+เผยแพรเกยีรติคุณ (2)

บูรณาการ Code of Honor กับการใช

ชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัย 

และกจิกรรมฯ

สื่อสารใหนักศึกษารับรูในวงกวาง และ

ตอเนื่อง (นศ.รับรูในชวงป 1 หลังจากนั้นก็

ไมมีการกระตุนซ้ํา)

จัดงบประมาณใหการสนับสนนุกจิกรรม

นักศึกษาที่สงเสริม code of honor 

(มีงบประมาณแยก)

สรางการมีสวนรวมและรับฟงเสียง

สะทอนจากหนวยงานตางๆ และ

ผูเกี่ยวของ เพ่ือสรางรูปแบบ

โครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 

ตอบโจทยกลุมเปาหมาย (2)

แนวคิดหลักในการจัดทํา (ราง) แผนการดําเนินงานโครงการสรางคานิยมรวมองคกร (KMUTT Core Values)



บุคลากรและนักศึกษา รับรูคานิยม มจธ.

ประชาสัมพันธสรางการรับรู สรางความตระหนักเร่ือง

คานิยมและวัฒนธรรม มจธ.
สรางความรับรู เขาใจในคานิยมองคกร KMUTT 

Core Values (2)

กิจกรรมสรางการรับรูเร่ืองคานิยมและวัฒนธรรม 

มจธ. ผานนิทรรศการและเกมตอบคําถามหรือเกม

วิเคราะหคุณลักษณะบุคคล มจธ.

นิทรรศการ คานิยมและวัฒนธรรม มจธ. เกม

ตอบคําถามชิงรางวัลเกมวิเคราะห

คุณลกัษณะบุคคล มจธ.

กล
ยุท

ธ
โค

รง
กา

ร/
กิจ

กร
รม

การสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ เหมาะกับกลุมเปาหมาย อยาง

ตอเนื่อง พบเห็นไดทั่วไป (2)

ชวงแรกเนนคําวา Professionalism

& Integrity กอน โดยยังไมตองลงรายละเอียดยอย

โครงการประชาสัมพันธ P&I 

สําหรับบุคลากร
โครงการประชาสัมพันธ P&I สําหรับนักศึกษา จัดทําปายประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัยที่กระชับ 

ชัดเจน เขาใจงาย พบเห็นไดทั่วไป

กิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหมที่มกีารแทรกเร่ือง P&I  เขาไป

เพ่ือสรางความรับรูในกลุมนักศึกษาใหม (ประสานงานกบั

องคกรนักศึกษาในระดับตาง ๆ) 

กิจกรรมและส่ือเพ่ือขยายความหมายของ P&I ในบริบท

ของ KMUTT Core Values ของมจธ.

เนนย้ําคานิยมองคกร ในการสอน 

หรือการทํากิจกรรมใหแก นศ

 บุคลากรและนักศึกษามคีวามรูและเขาใจ KMUTT Core Valuesและ

วัฒนธรรม มจธ. มีจํานวนมากข้ึน

 Level1: บุคลากรและนักศึกษาบอกไดวา Core Values คือ 

Professionalism& Integrity

 Level2: บุคลากรและนักศึกษารูวา P และ I คืออะไรในบริบท 

KMUTT Core Values ของมจธ.

กําหนดคานิยมองคกร ลงในการประเมินผลงาน อยางเปน

รูปธรรม โดยการทีหลักฐานยืนยัน

สรางสื่อรวมฯ แบบสั้น สื่อผานระบบเครือขาย

ประกวดการออกแบบสื่อ เชน จัดทําหนังสั้นประเภท

ปลูกจิตสํานึก

พ้ืนที่รับของหายไดคืน (lost & found) - ปฏิบัติตาม

หลัก ความซื่อสัตย ไมนิ่งดูดาย ..เปนตน -ตระหนักรู 

รับผิดชอบสังคม



บุคลากรปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร 

(Code of Conduct)

บูรณาการ Code of Conduct 

กับงานประจําฯ

KMUTT Role Modelคัดเลือกบุคลากรตนแบบผูมีหลัก

ปฏิบัติฯ ดีเดนใหไดรับการยกยอง+เผยแพรเกียรติคุณ (2)กล
ยุท

ธ
โค

รง
กา

ร/
กิจ

กร
รม

สรางความรับรูของบุคลากร

เรื่อง code of conduct

สรุปประเด็นที่ตองการเนน เนื้อหา code 

of conduct ใหเหมาะกับการใชสําหรับ

สื่อสารกับคนในองคกร

โครงการสื่อประชาสัมพันธ FAQ เร่ือง code of conduct 

ในสถานการณตางๆ 

แบบทดสอบการรับรูเร่ืองจรรยาบรรณ ผานคําถามในลักษณะ สถานการณ

จําลอง  ในประเด็นที่ตองการเนน / ประเด็นที่คิดวามีความซับซอน ที่

เกี่ยวของกับชีวิตการทํางานของบุคลากรที่สามารถจับตองได

สื่อสิ่งพิมพ หรือ electronic ที่สรุปประเด็น 

FAQ ที่กระชับกวาเลม code of conduct 

จัดสงใหบุคลากร

ปรับปรุงความหมายของคุณลักษณะ 

และ บรรทัดฐานที่เปนลักษณะ

พฤติกรรมที่ตองการใหชัดเจน

คณะกรรมการ Core Value ปรับปรุง

ความหมายของคุณลักษณะ และ 

บรรทัดฐานที่เปนลักษณะพฤตกิรรมที่

ตองการใหชัดเจน

รางวัลบุคลากรตนแบบผูมีหลกั

ปฏิบัติฯ ดีเดน

(มอบตอเนื่องเปนประจําทุกป)

คัดเลือกบุคลากรตนแบบ

ประกาศรางวัลเผยแพรเกียรติ

คุณ(ในรูปแบบวิดีทัศนสรางแรง

บันดาลใจ)

 บุคลากรเขาใจวา code of conduct เกี่ยวของกับชีวิตการทํางานในแตละวัน เขาใจวา code of 

conduct เปนเร่ืองใกลตัว

 คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกร และสงผลตอพฤติกรรม เพ่ือเปน

แนวทางในการประพฤติปฏิบตัิของพนักงานในองคกรที่ชัดเจน และสามารนําไปสื่อสารและวัดผลได

 บุคลากรไดรับแรงบันดาลใจในการยืดมัน่ปฏบิัตติามหลกัปฏิบตัิดานจรรยาบรรณองคกร

 บุคลากร ปฏิบัติตาม หรือไมมีการกระทาํผิดจรรยาบรรณ องคกร มากข้ึน

 บุคลากรสามารถนาํความรูและความเขาใจ สูการปฏิบัติฯ ทั้งในระดับบุคคลและกลุมงานฯ



นักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกียรติยศ

(Code of Honor)

กําหนด Learning Outcome: LO 

KMUTT Role Model

คัดเลือกนักศึกษาตนแบบผูมีหลกัปฏิบัตฯิ ดีเดน

ใหไดรับการยกยอง+เผยแพรเกยีรติคุณ (2)

บูรณาการ Code of Honor กับการใชชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัย และ

กิจกรรมฯ

กล
ยุท

ธ
โค

รง
กา

ร/
กิจ

กร
รม

สื่อสารใหนักศึกษารับรูในวงกวาง และ

ตอเนื่อง (นศ.รับรูในชวงป 1 หลังจากนั้น

ก็ไมมีการกระตุนซ้ํา)

จัดงบประมาณใหการสนับสนนุกจิกรรม

นักศึกษาที่สงเสริม code of honor 

(มีงบประมาณแยก)

โครงการสื่อประชาสัมพันธ FAQ เร่ือง 

code of honor ในสถานการณตางๆ และ

กิจกรรมรวมสนุกออนไลนที่สอดคลองกนั

พิธีรางวัลเชิดชูเกียรติ นักศึกษาตนแบบ Code of 

Honor ในงานปฐมนิเทศ เพ่ือเปนตัวอยางให

นักศึกษาป 1 (มอบตอเนื่องเปนประจําทุกป) (2)

ตอบคําถามรวมสนุกออนไลน ผาน 

Facebook สอดแทรกเร่ือง code of 

conduct มีจับฉลากใหรางวัล หรือตอบ

ถูกใจมีรางวัล แตลักษณะคําถาม ไมควร

เปนคําถามทื่อๆ ควรซับซอนและชวนใหคิด

มอบรางวัลใหกับนักศึกษามผีลงาน หรือมีการปฏิบัติ

ตาม code of honor ในแตละขออยางโดดเดนเปน

ที่ประจักษ ในงานปฐมนิเทศ

การพูดคุยรวมกันระหวาง คณะ และ

กิจกรรมนักศึกษาในการสรางให

นักศึกษามี Code of Honor โดยมี

กิจกรรมบูรณาการรวมกัน

นํา Code of Honor สูนักศึกษา

คัดเลือกนักศึกษาตนแบบ

ประกาศรางวัลเผยแพรเกียรติคุณ

(ในรูปแบบวิดีทัศนสรางแรงบันดาลใจ)

เนนย้ําในการสอน 

หรือการทํากิจกรรมใหแก นศ.

 นักศึกษารับรูวา Code of honor คือสิ่งที่สังคมมจธ.ใหความสําคัญ ยกยอง

เชิดชู และเปนสิ่งที่ทําไดไมยาก

 หลักสูตรไดบูรณาการ Code of Honor เขาไปในหลักสูตร

 นักศึกษาไดรับแรงบันดาลใจในการยืดมั่นปฏิบตัิตามหลักเกียรตยิศ

 นศ.ปฎิบัติตาม code of honor มากข้ึน

 บุคลากรสามารถนาํความรูและความเขาใจ สูการปฏิบัติฯ ทั้งในระดับบุคคล

และกลุมงานฯ

ประสานงานฝายกิจกรรมนักศึกษา 

สรางตัวช้ีวัด เชน ดูสถิติลอก

ขอสอบ นศ. คณะวิทย/การเขา

สอบสาย/การแตงกายผิดระเบียบ

ในหองสอบ หองเรียน /รณรงค

การใชสิทธิ์เลือกตั้งเปนตน -

ตระหนักรู ปฎิบตัิได รับผิดชอบ

สังคม



สรางเครือขายที่มีสวนรวมในการบูรณาการกิจกรรม
เป

าห
มา

ย
กล

ยุท
ธ

โค
รง

กา
ร/

กิจ
กร

รม

สรางกลุม CoP / PLC แลกเปลีย่น

เรียนรูคานิยม และ

การนําไปสูการปฏิบัตฯิ

สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ

รางวัลการประยุกตสูการปฏบิัติฯ

เผยแพรความรูความเขาใจเร่ืองคานิยมและหลัก

ปฏิบัติฯแกเครือขายผูมีสวนรวมภายในหนวยงาน

เดินสายใหความรูเร่ืองคานิยมและหลักปฏิบัตฯิแก

เครือขายในหนวยงานตาง ๆ

สรางเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู

แนวทางปฏิบัติระหวางคณะ สํานัก

 คณะทํางานมีเครือขายในหนวยงาน ตาง ๆที่รวมสนับสนุน / บูรณาการกิจกรรมผลักดนั

ใหบุคลากรทุกระดับและนกัศึกษามีความรูความเขาใจคานิยมอยางแทจริง

 มีกิจกรรมบูรณาการระหวางหนวยงานมากข้ึน

 ขยายความเขาใจ และบูรณาการสูการปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาสูโครงการใหม

สรางการมีสวนรวมและรับฟงเสียงสะทอนจากหนวยงาน

ตางๆ และผูเก่ียวของ เพ่ือสรางรูปแบบโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีเหมาะสม ตอบโจทยกลุมเปาหมาย (2)



Professionalism Integrity

Pioneering Collective Impact

SOCIAL CHANGE AGENT

Respect and Care
ใหเกียรติและใสใจชวยเหลือผูอื่นเสมอ

Continuous Improvement
พัฒนาตอเองอยางตอเนือ่ง

Do Something
ไมนิ่งดูดาย

Integrity
ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดบนความถูกตอง

Professionalism Integrity

KMUTT 

Core Values

Brand

Attribute

Code of

Honor

• Communication• Innovation

• Accountability & Commitment • Continuous Improvement

• Teamwork

• Ethics
• Discipline
• Respect

มจธ.เปนผูเชี่ยวชาญ ความชํานาญ รูจริง 

และลงมือปฏิบัติไดจริง 
มจธ.ยึดมั่นและยืนหยัดบนความถูกตอง 

และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม

มจธ.เปนผูนํา และ

ริเริ่มแนวคิดใหมๆ อยูเสมอ 
มจธ.ปนกัลยาณมิตร เปนพันธมิตรท่ีดีกับองคกร เพ่ือรวม

สรางสิ่งท่ีมีผลกระทบท่ีดีตอสังคมและประเทศชาติ 

Accountability & Commitment
รับผิดชอบตอผลของงานและยึดมั่นตามสัญญา

Innovation
การสรางสรรคส่ิงใหม

Continuous Improvement
การปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง

Communication
ความสามารถในการส่ือสาร

Teamwork
ความสามารถในการทํางานเปนทีม

Core Competency

Ethics
การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

Discipline
การรักษาวินัย ใสใจ และการตรงตอเวลา

Respect
การใหเกียรติ และเคารพซ่ึงกันและกัน

Behavior

การยึดถือประโยชนของ

ประเทศชาติเหนือกวาประโยชน

สวนตนและไมมีผลประโยชนทับ

ซอน

การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

เปนธรรม

และถูกกฎหมาย

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข

การยึดมั่นในหลักปฏิบัติ

ดานจรรยาบรรณ

ขององคกร

Conflict of interest
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