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ที่มาและความส าคัญ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง ”  คณะองคมนตรีจึงรับสนองพระราชประสงค์ไป
ด าเนินการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” โดยก าหนดเป้าหมายให้
โรงเรียนนั้นมีความพร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพและเกิดคุณธรรม 
“เป็นคนดีทั้งโรงเรียน” รวมทั้งมีการขยายแนวคิดตามพระราชด าริ
ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์กรต่างๆ จนน าไปสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม และอ าเภอ
คุณธรรม



โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง

“มหาวิทยาลัยคุณธรรม” 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
(นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ

คุณปราโมทย์ โชติมงคล (มูลนิธิยุวสถริคุณ)
เป็นวิทยากร

Chiang Mai University 
THAILANDขั้นตอนที่ 1: ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกัน







6 ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม 

1. ทุกคน – ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกัน
2. ระดมความคิด – ท าบัญชี 2 ชุด

- ชุดที่ 1: พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ที่จะปฏิบัติในหนึ่งปีข้างหน้า)

- ชุดที่ 2: พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ที่ผ่านมา)

3. ระดมความคิด – ก าหนดคุณธรรมหลัก
4. ระดมความคิดในแต่ละภาคส่วนเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติ
5. การประเมินและติดตามผลของแนวปฏิบัติ
6. เริ่มกระบวนการใหม่ให้เกิดเป็น “วัฒนธรรมองค์กร”



ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ระดมความคิด 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สามัคค,ี ช่วยเหลือกันท างาน, 

มีจิตบริการ, ซื่อสัตย์, ตั้งใจท างาน
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

การนินทา, ไม่ช่วยเหลือกัน,
พูดร้ายแก่ผู้อื่น, ใส่ร้ายผู้อื่น
น าวัสดุส านักงานไปใช้ส่วนตัว,

ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดหลักคุณธรรม
“ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ รับผิดชอบ”



โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง

“มหาวิทยาลัยคุณธรรม”
คุณปราโมทย์ โชติมงคล (มูลนิธิยุวสถิรคุณ)

ได้ด าเนินการให้บุคลากรในสังกัดส่วนงานทั้ง 3 ส่วนงาน
ได้ระดมสมอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงจะมีใน

มหาวิทยาลัย

ท าให้ได้คุณธรรมที่ควรยึดถือ 3 คุณธรรม คือ

Chiang Mai University 
THAILAND



โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
เรื่อง “องค์กรคุณธรรม”
ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560

และวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University 
THAILANDขั้นตอนที่ 4:ระดมความคิดในแต่ละภาคส่วนเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติ



โดยโครงการดังกล่าวได้ก าหนดให้บุคลากรได้ค้นหากิจกรรม
ในการด าเนินการองค์กรคุณธรรมโดยใช้

คุณธรรมหลักทั้ง 3 คุณธรรม

เป็นตัวก าหนดกิจกรรมให้บุคลากร
ได้ด าเนินการและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
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ตัวอย่าง
โครงการที่ได้ด าเนินการ ตามคุณธรรม

Chiang Mai University 
THAILAND



กองกฎหมาย
LAW CHARITY



จิตอาสาและอุทิศเวลาให้กับองค์กร
การท างานเป็นทีม

ตระหนักในการตรงต่อเวลา 
อุทิศเวลาให้กับงาน

จิตอาสา
สะอาดตาด้วยใจเรา

ลูกช้างซื่อตรง
ต่อเวลา
คุณไม่เก็บ
เราเก็บให้ มีจิตส านึกในการให้บริการ



กิจกรรม คุณไม่เก็บเราเก็บให้

เหตุด่วน เหตุร้าย
แจ้ง ศปร. 
41190-1

กองกลาง



โครงการ Monday Morning Talk  (ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 – 9.30 น.)

• เวทีในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จะเกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์ 
และติดตามงานที่ได้ด าเนินการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

• Update งาน ปัญหาและความต้องการที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

• กระตุ้นให้บุคลากรมีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงานและผู้มาติดต่องาน  
• ผู้ที่ได้รับน้ าใจจากเพื่อนร่วมงานเขียนบัตรสะสมความดีใน 
“กล่องความดี”

สร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันท างานเพื่อองค์กร
มีน้ าใจ

กองวิเทศสัมพันธ์



Chiang Mai University 
THAILAND

ความซื่อสัตยส์ุจริต (เปาปุ้นจิ้น)
วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการประหยัด
ทรัพยากรและพลังงาน
- รณรงค์ให้บุคลากรเกิดความซื่อสัตย์ต่อ
องค์กรในเรื่องของการใช้ทรัพยากร

เป้าหมาย
- บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (ลดลง)

วิธีด าเนินการ
- มีข้อตกลงชัดเจนในการเปิด-ปิดแอร์
- ปิดไฟฟ้า และจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้
- ลดการชาร์ตโทรศัพท์ในที่ท างาน
- ตรวจทานงานก่อนการพิมพ์/ใช้กระดาษ 
Reuse

ขั้นตอนการปฏิบัติ
- รวบรวมข้อมูลค่าไฟฟ้า, กระดาษ
- ประชุมหารือเพ่ือหามาตรการ
- สร้างข้อตกลงร่วมกัน
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ตรวจสอบควบคุมดูแล
- สรุปผลการด าเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ค่าไฟฟ้า, กระดาษ ลดลง

ประเมินผล
- ค่าไฟฟ้า, กระดาษ ลดลง 5%
- เก็บข้อมูลค่าไฟฟ้า, กระดาษ 
ระยะเวลา 3 เดือน
- สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรใน
การให้ความร่วมมือในการประหยัด
พลังงาน

กองบุคคล
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THAILAND

กองบุคคล

../../งานธุรการ/มาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน (กองบริหารงานบุคคล).pdf
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รายละเอียด
ปี 2559
(12 เดือน)

ปี 2560
ณ วันที่ 31 ส.ค.60

หมายเหตุ

ปริมาณการถ่ายเอกสาร
(จ านวนแผ่น)

639,291 แผ่น/ปี
เฉล่ีย/เดือน 53,274 

แผ่น

497,240 แผ่น/ปี
เฉล่ีย/เดือน 41,437 

แผ่น

ลดลง
11,838 แผ่น

ปริมาณการถ่ายเอกสาร
(คิดเป็นเงิน)

200,861.80 บาท/ปี
เฉลี่ย/เดือน 16,738 บาท

156,173.20 บาท/ปี
เฉลี่ย/เดือน 13,014 บาท

ลดลง
3,724 บาท/ปี

ปริมาณการใช้กระดาษ 
(500 แผ่น = 1 รีม)

127,898 บาท/ปี
(จ านวน 1,278.98 รีม)

99,448 บาท/ปี
(จ านวน 994.48 รีม)

ลดลง
28,450 บาท/ปี

ปริมาณ
การถ่ายเอกสาร

และ
การใช้กระดาษ

คิดเป็นเงิน (บาท/คน)
2559-2560

6,575.20 บาท/คน/ปี 5,112.42 บาท/คน/ปี
ลดลง

1,462.77 บาท/คน/ปี

547.93 บาท/คน/เดือน 426.04 บาท/คน/เดือน
ลดลง

121.90 บาท/คน/เดือน

18.26 บาท/คน/วัน 14.20 บาท/คน/วัน
ลดลง

4.06 บาท/คน/วัน

สถิติข้อมูล
การถ่ายเอกสาร
และการเบิกใช้
กระดาษ A4
ปี 2559-2560

กองบุคคล



Chiang Mai University 
THAILANDความมีน้ าใจ (จิตอาสาพางานส าเร็จ)

วัตถุประสงค์
- ปลูกจิตส านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เป้าหมาย
- การแสดงถึงความมีน้ าใจ
- จิตส านึกในการช่วยเหลือกัน

วิธีด าเนินการ
- สร้างการรับรู้
- จัดโครงการจิตอาสา Award

ขั้นตอน
- สื่อการเชิญชวน เช่น “ช่วยกันปิดไฟ” 
“ประหยัดกระดาษ”
- Vote บุคลากรที่มีจิตอาสาประจ าปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรมีจิตอาสา
- ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
- บุคลากรมีความสุขในการท างานร่วมกัน

การประเมินผล
- พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ าใจ
- มีมนุษย์สัมพันธ+์ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กองบุคคล
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กองบุคคล
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กองบุคคล
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กองบุคคล



Chiang Mai University 
THAILANDความรับผิดชอบ (Heart To Heart)

วัตถุประสงค์
- เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นบุคลากร

ให้ปฏิบัติงานตรงเวลา

เป้าหมาย
- เพ่ือให้บุคลากรได้มาปฏิบัติงาน

ตรงเวลา

วิธีการด าเนินการ
- การให้รางวัลส าหรับบุคลากรที่มา

ปฏิบัติงานตรงเวลามากที่สุด
- การให้รางวัลส าหรับบุคลากรที่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การประเมินผล
- บุคลากรไม่น้อยกว่า 80% มา
ปฏิบัติงานตรงเวลา
- การประเมินข้อมูลจากเครื่อง
บันทึกเวลา
- การประเมินผลทุกๆเดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติ
- ใช้เครื่องบันทึกเวลาในการลง
เวลาเข้า-ออก
- ตรวจสอบติดตาม/เก็บข้อมูล
- ประมวลผลจัดอันดับ
- พิจารณารางวัล

กองบุคคล
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กองบุคคล



แนวทางการด าเนินงาน
“โครงการสร้างเสรมิคุณธรรมในการปฏิบัติงานของกองแผนงาน”

โครงการสร้าง
เสริมคุณธรรม

ความมี
น้ าใจ

ความ
ซื่อสัตย์

ความ
รับผิดชอบ

กริ๊งรับ

View Sharing

Welcome to my home

May I help you

ไม่น าวัสดุอุปกรณ์ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ส่วนตัว

ลงเวลาท างานตามความเป็นจริง

Eat & Clean
Be on Time การมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาและไม่
กลับก่อนเวลาท่ีก าหนด (08.30-16.30 น.)

Save The World
(ปิดไฟส่องสว่าง เครื่อง

คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า หลังการเลิก

ใช้)

ทุ่มเท ปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จตามเวลาท่ี

ผู้บังคับบัญชาก าหนด

กองแผนงาน



ด้วยหลกัคณุธรรม 3 ประการ คือ  “ความมีน ้าใจ ความซ่ือสตัยส์จุริต และความรบัผิดชอบ”

จากการเข้าร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม “มหาวิทยาลยัคุณธรรม ม.เชียงใหม่”
เม่ือวนัท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ท าให้พนักงานศูนย์การศึกษาฯ ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ จึงได้ร่วมกิจกรรมโดยใช้ช้ือว่า

“ศูนย์การศึกษาฯ รวมใจควบคุมวสัดุ ครุภณัฑ์” 
(กิจกรรมย่อย: ครุภณัฑ์ ดูแลอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ)

ศูนย์หริภุญไชย



ภาพหอ้งเกบ็พสัดุและอุปกรณ์งานอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปการ
ก่อนเริม่โครงการ 

ศูนย์หริภุญไชย



ภาพหอ้งเกบ็พสัดุและอุปกรณ์งานอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปการ
หลงัเริม่โครงการ 

ศูนย์หริภุญไชย











โครงการคณุธรรมหลกั  3 ประการ ของศนูยน์กัศึกษาเกา่สมัพนัธ์

ซ่ือสตัย์ มีน ้าใจ
รบัผิดชอ

บ

ปิดน ้ำ/ปิดไฟ

เปิดแอรอ์ย่ำงคุม้ค่ำ

ใชท้รพัยำกรส ำนกังำนอย่ำง
ประหยดัเหมำะสม 

ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำเมือ่พบปัญหำ

ถ่ำยทอดควำมรูจ้ำกทีไ่ดร้บัมำกบั
เพือ่นรว่มงำน

ช่วยเหลอืกนัท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ

มคีวำมรบัผดิชอบต่อตนเองและ
ผูอ้ืน่

ท ำงำนรว่มกนัแบบพีน่อ้ง

ปฏบิตัหินำ้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยเสรจ็
ตำมเวลำทีก่ ำหนด

แยกขยะก่อนน ำไปทิง้

ลดปรมิำณขยะโดยกำรน ำกลบัมำ
ใชใ้หม่ท ำงำนแทนกนัดว้ยควำมเต็มใจ

ใหร้ว่มมอืกบัเจำ้หนำ้ที ่บุคลำกร
ภำยในมหำวทิยำลยัในกจิกรรม
ต่ำงๆ

มกีำรตอ้นรบัแขกดว้ยควำมยนิดี

กำรใหค้วำมช่วยเหลอืนกัศกึษำเก่ำ

กำรใชง้บประมำณมคีวำมโปรง่ใส
และตรวจสอบได ้

ศูนย์นักศึกษา



กิจกรรมส่งเสริมความดี

“ I Know You Know ”
คุณธรรม : ความมีน้ าใจ

ความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานซ่ึงกันและกัน
- เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันใน
- เบื้องต้นได้
- เพื่อให้บุคลากรทราบหลักการของภาระงานอ่ืน 

นอกเหนือจากภาระงานหลักของตนเอง

วิธีการด าเนินงาน
- จัดท าแผนผังของแต่ละงานให้ครบทุกกิจกรรม
- จัดเวที Knowledge sharing เพื่อถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/แนะน า 
ระหว่างกันเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยมีการพูดคุยร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบการจัด 
Knowledge เดือนละ 1 ครั้ง

หัวหน้างาน รับผิดชอบการจัด Knowledge เป็นประจ า
สม่ าเสมอ

สภามหาวิทยาลัย



กิจกรรม 
Knowledge Sharing

สภามหาวิทยาลัย



กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 ตามโครงการส านักงานคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความดี
(ความรับผิดชอบ) น าเสนอในหัวข้อ “การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”

โดย คุณเกรียงไกร ใจโส ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ วันที่ 20 มีนาคม 2560

สภามหาวิทยาลัย



กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 2 ตามโครงการส านักงานคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความดี
(ความรับผิดชอบ) น าเสนอในหัวข้อ “ผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2558-2559” โดย คุณวราวรรณ ปัญญานะ  ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

สภามหาวิทยาลัย



มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 4 เล่ม
ส าหรับคู่มือเล่มต่อไป คือ คู่มืองานประเมินผลการบริหารงานของ

หัวหน้าส่วนงาน ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า

สภามหาวิทยาลัย



หอพักนักศึกษา
หลักคุณธรรม กิจกรรม

กลุ่มซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
1. ดีต่อใจให้ซ่ือสัตย์

- การลงเวลาการมาปฏิบัติงานจริง

กลุ่มมีน ้าใจ จิตอาสา
1. อาสาสมัครเฝ้าระวัง และป้องกันโรคความดันโลหิตสูงใน
ส้านักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. Big Cleaning Day พัฒนาสู่การท้า 5 ส



โครงการตลาดคุณธรรม

ซื่อสัตย์



การติดตามผลการด าเนินการโครงการคุณธรรม
ในวันที่ วันที่ 29 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ส านักงานมหาวิทยาลัย

“เพื่อเป็นการให้ก าลังใจในการด าเนินการ”

Chiang Mai University 
THAILANDขั้นตอนที่ 5:การประเมินและติดตามผลของแนวปฏิบัติ







ประกาศส านักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง องค์กรคุณธรรม

ด้านความซื่อสัตย:์ ให้ด าเนินการกิจกรรมในเรือ่ง “การลงเวลา
ปฏิบัติงาน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรตระหนกัถึงความ
ซื่อสัตย์ในการตรงต่อเวลา

ด้านความมีน้ าใจ: ให้ด าเนินการกิจกรรมในเรื่อง “Talk and Share”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บคุลากรรู้จักแบง่ปนั มีน้ าใจ ช่วยเหลือกัน 
สอนงานและพูดคยุกัน ทั้งในเรื่องของงานและเรื่องทั่วๆไป

ด้านความรับผิดชอย: ให้ด าเนินกิจกรรมในเรื่อง “ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่น าเวลางานไปท ากิจธุระ
อื่น ท างานให้เสร็จตามระยะเวลาโดยไม่ใหง้านคัง่คา้ง



Thank You


