
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร



สื่อสารข้อบังคับฯ และจริยธรรมของวิชาชีพสื่อในรูปแบบของหนังสือ และ eBook 
ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้ได้ทราบถึงข้อบังคับฯและแนวทางการปฏิบัติ

ขอ้บังคับฯ

https://ilc.thaipbs.or.th/ilc/?p=954https://ilc.thaipbs.or.th/ilc/?p=958 https://ilc.thaipbs.or.th/ilc/?p=917
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ช่องทางการสื่อสารข้อบังคับฯ และจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ 
สะท้อนถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation): จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ความรู้เร่ืองข้อบังคับฯ และจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ พร้อมทั้ง
แจกหนังสือ เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาเรียนรู้ และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

2. เผยแพร่หนังสือในรูปแบบ e-Book เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและเรียนรู้ผ่าน Internet : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ ไทยพีบีเอส ได้น า
ข้อบังคับฯ และจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ ตลอดจน Thai PBS Way จัดท าเป็นสื่อสารเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้พนักงานได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ผ่ายช่องทาง Internet ในระบบห้องสมุดของไทยพีบีเอส 

2.1 ข้อบังคับฯ และจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ (https://ilc.thaipbs.or.th/ilc/?p=958)
2.2 Thai PBS Way #2 (https://ilc.thaipbs.or.th/ilc/?p=917)

3. การแจกหนังสือให้กับพนักงาน: องค์กรได้ด าเนินการจัดท าหนังสือข้อบังคับฯ และจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ และ Thai PBS Way#2 เมื่อ
ปลายปี 2563 และได้ทยอยแจกให้กับพนักงานในองค์กรที่มีความจ าเป็นในการใช้งาน ในเดือนมกราคม และ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 ได้แก่ 
ส านักข่าว (พร้อมทั้งศูนย์ข่าวภูมิภาค) ส านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ส านักสื่อใหม่ ส านักโทรทัศน์และวิทยุ ศูนย์การเงิน พร้อมทั้ง 
กรรมการนโยบาย และผู้บริหารองค์กร โดยจะทยอยแจกเพื่อเติมให้กับพนักงานในหน่วยงานอ่ืนๆที่มีความจ าเป็นในการใช้งานต่อไป

4. เผยแพร่ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ (Animation) : องค์กรได้จัดท าส่ือการเรียนรู้เรื่องจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการ ในรูปแบบ Animation เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) 
[ https://onlinelearning.thaipbs.or.th/course/200/curriculum ]
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การสื่อสาร e-Book เรื่อง ข้อบังคับฯ และจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ 
ผ่านช่องทาง Facebook Thai PBS Family ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารภายในขององค์กรอีกหนึ่งช่องทาง



การสื่อสาร e-Book เรื่อง Thai PBS WAY#2 “จริยธรรมสื่อคอนเวอร์เจนซ์”
ผ่านช่องทาง Facebook Thai PBS Family ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารภายในขององค์กรอีกหนึ่งช่องทาง



กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ชวนผู้บริหารและพนักงาน
คุยนโยบายใหม่ ปี 2564-2565

โดยได้ให้นโยบายพื้นฐานสื่อสาธารณะที่ส าคัญ คือ 
"ส.ส.ท. ต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล"

https://ebook.thaipbs.or.th/BOGpolicy/2564-2565/?openExternalBrowser=1



ผู้บริหารส านักข่าวได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “Transformation ในงานข่าว” ให้กับกลุ่มกลุ่มบรรณาธิการและ
โปรดิวเซอร์ข่าว เพื่อให้ทิศทางและนโยบายการท าข่าวของไทยพีบีเอส ที่มุ่งเน้นเร่ืองจริยธรรม ความซื่อสัตย์

สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโรงแรมรามา การ์เด้นส์



บทเรียนออนไลน์ “เรื่องจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ” ช่วยส่งเสริมให้
พนักงานได้เรียนรู้และตอกย  าถึงความส าคญัของการปฏิบัติงานตามหลักจรยิธรรมที่องค์กรก าหนดไว้

คลิกที่นี่

https://www.youtube.com/watch?v=oRayTpts1O8
https://www.youtube.com/watch?v=oRayTpts1O8
https://www.youtube.com/watch?v=oRayTpts1O8
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น าคุณค่าองคก์ร (Core Values) สู่การปฏิบัติ 
โดยการน า Core Values เรื่อง Integrity & Ethics ไปใช้ในการประเมินผลงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่

ภาพรวมสมรรถนะหลั

ก



น าคุณค่าองคก์ร (Core Values) สู่การปฏิบัติ 
โดยการน า Core Values เรื่อง Integrity & Ethics ไปใช้ในการประเมินผลงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่



ส : สื่อสาธารณะ 
(PUBLIC MEDIA)

ท : เที่ยงตรงโปร่งใส
(INTEGRITY)

ส : สังคมเป็นธรรม 
(SOCIAL JUSTICE)

Core Values

• Social Mind & Public Mind
• Professional & Accountability
• Agility 
• Collaboration 
• Creativity & Innovation

• Social Mind & Public Mind
• Collaboration 
• Integrity & Ethics 

• Integrity & Ethics 

1. Professional 
2. Integrity & Ethics 
3. Agility 
4. Creative & Innovation
5. Social Mind & Public 

Mind 
6. Collaboration  
7. Service Mind 

Core Competency & Character

จากคุณค่าองค์กร (Core Values) ได้เชื่อมโยงสูส่มรรถนะหลัก (Core Competency) ที่แต่ละส านักได้ก าหนดขึ นเพือ่สะท้อนถงึ 
Character ของคนท างานแต่ละส านัก สามารถสรุปรวมเป็นสมรรถนะหลักที่สะท้อนถึงคนไทยพีบีเอสได้ 7 ข้อ (ดังภาพ)

ไปใช้ในการประเมินผลงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่



เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จริยธรรม ส.ส.ท.” ปี 2564

ก าหนดจัดเวทีจริยธรรม ส.ส.ท.
ครั้งที่ 1 : เดือน มีนาคม 2564 หัวข้อ “การรายงานข่าวในสถานการอ่อนไหว” 

(เลื่อนไปเป็นเดือน กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด)
ครั้งที่ 2 : เดือน มิถุนายน 2564 หัวข้อ “การน าเสนอข่าวออนไลน์อย่างไรให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และตรวจสอบได้”
ครั้งที่ 3 : เดือน กันยายน 2564 หัวข้อ “รู้เท่าทันประโยชน์ทับซ้อนและโฆษณาแฝง”
ครั้งที่ 4 : เดือน พฤศจิกายน 2564 หัวข้อ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ภายใต้จริยธรรม”

เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การสรา้งวฒันธรรมของการแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากกรณีศกึษาท่ีเกิดขึน้จรงิ เพ่ือใหพ้นกังานและผูบ้รหิารเกิดความตระะหนกัรูแ้ละสามารถน าหลกัจรยิธรรมไปปรบัใชใ้นการท างานตอ่ไป



กจิกรรมรณรงค์งดรับกระเช้า/ของขวญัในทุกเทศกาล


