
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้ามีทัศนคติ ค่านิยม 

ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน โดยการกำหนดกิจกรรม KPI D ไว้ในแผนงานการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า 

โดยมุ่งเน้นย้ำการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร หรือ ค่านิยมร่วม (Shared Values)  

ค่านิยมร่วมภายในองค์กรของสถาบันพระปกเกล้า วัฒนธรรมองค์กร หรือ “ค่านิยมร่วม” (Shared Values) เป็นเครื่องมือ

ทางการบริหาร และการพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง เพราะวัฒนธรรมเป็นกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบียบที่มีอยู่ของคนที่อยู่     

ในองค์กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทำงานอยู่ในองค์กร สะท้อนให้เห็น กระบวนการคิดและการตัดสินใจ 

 
 



  โดยค่านิยมร่วมภายในองค์กรของสถาบันพระปกเกล้า คือ K P I D 
  K : Knowledge : บุคลากรที่มีความรู้และความรอบรู้ ปฏิบัติงานบนพื้นฐาน ข้อเท็จจริง ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้
และมุ่งผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
   P : Professionalism : บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเองตลอดเวลา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
ความซื่อตรง และการตรงต่อเวลา 
   I : Innovation :  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   D : Democratic governance :  บุคลากรมีจริยธรรม ยึดหลักการทำงานอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การดำเนินการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร  
  สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรม ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร KPI-D ในเดือนตุลาคม 2564 ได้ผลิตสื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ แผ่นภาพโปสเตอร์ แผนภาพ INFO เผยแพรใ่นเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานบริหารงานบุคคล เป็นประจำ  

 



2. กิจกรรมทบทวนค่านิยมร่วม K P I D ของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร ผู ้อำนวยการทุกสำนัก  ในเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565      

คณะทำงานฯ ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูง และสื่อเผยแพร่บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู ้อำนวยการทุกสำนัก/วิทยาลัย          

เพ่ือมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร KPI-D ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th ประกอบด้วย  

- ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

- นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

- รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

- ผู้อำนวยการทุกสำนัก/วิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์ 
 

ทั้งนี้ ได้จัดทำคลิปวีดีโอสัมภาษณ์นายภควัต อัจริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในเดือนมีนาคม 2565 และ

เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 โดยคณะทำงานฯ ดำเนินงานเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร KPI-D ได้ขับเคล่ือนการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

 

 

 

 



2.2 กิจกรรมทบทวนค่านิยมร่วม K P I D ของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดกิจกรรมทบทวนค่านิยมร่วม          

K P I D ของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า หัวข้อ “ปรับ Mindset : เปลี่ยนมุมคิด ผูกมิตรเพื่อนร่วมงานสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม”      

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ฝั่งห้องเรียน สถาบันพระปกเกล้า โดยมีผู้บริหารฯ พนักงาน 

และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า มีการแสดงทัศนคติ และค่านิยมที่ดีร่วมกัน มุ่งเน้นให้บุ คลากรทุกคนทำงานด้วยความเป็นกลาง

ทางการเมือง ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เปิดโอกาสในการทำงานด้วยการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อทบทวนค่านิยมหลักของสถาบัน ผ่านกิจกรรมอื่น ได้แก่  บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ระดับกลาง (ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาลัย) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า KPI-D  

2.3 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมร่วม KPI DNA ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการ     

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมร่วม KPI DNA ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานฝึกอบรม  

และบริหารโครงการทุกระดับ รวมถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ค่านิยม KPI DNA ส่งเสริมให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า มีความรู้ มีคุณธรรม และมิจิตสาธารณะ เป็นการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนและปลูกฝังค่านิยม     

ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื ่นต่อการทำงานในอาชีพของตนเองไม่บิดเบือนเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว ครองตน ครองงาน          

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนงานบริหารงานบุคคลได้จัดอบรม "โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม KPI DNA" ระหว่างวันที่       

23 - 24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 



 3.  กิจกรรมส่งเสริม “ความซื่อตรง” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” และ      
การบรรยาย เรื ่อง “ความซื่อตรง” และการดำเนินกิจกรรมระดมความคิดเห็น การเล่มเกมส์บัตรภาพพฤติกรรมความซื่อตรง และ           
ระดมความคิดโรงเรียนแห่งความซื่อตรง โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า  ผ่านระบบออนไลน์           
( Zoom Meetings) จากห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา และ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง     
อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 และครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน โดยคณะทำงานได้นำ
คลิปวีดีโอเผยแพร ่“ความซื่อตรง” ผ่านทางเว็บไวต์ของสถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th คลิกที่ “คลิปวีดิโอ” เลือก “คลิปความซื่อตรง” 
http://www.kpi.ac.th/knowledge/video 
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