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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 
 

ในปี 2565 ปตท. ดาํเนินการตามวิสยัทศัน ์ใหม่ท่ีเรียกวา่ Powering Life with Future Energy and Beyond ขบัเคลือ่น

ทกุชีวิต ดว้ยพลงัแหง่อนาคต โดยสรา้งพลงัการขบัเคลื่อนผ่านการเป็นองคก์รท่ีให ้‘พลงั’ กบัคนและประเทศ (Powering Life) มุ่ง

สูธุ่รกิจพลงังานอนาคต และเติบโตในธุรกิจใหมท่ี่ไกลกวา่พลงังาน (Future Energy and Beyond) ซึ่งสะทอ้นตวัตนของ ปตท. ท่ี

จะกา้วต่อในอนาคต ยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ พฒันาสงัคม และยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนไทย 

มุง่เนน้การดาํเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใส เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจอยา่งยั่งยืนและตอบสนองผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุภาคสว่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใตว้ิสยัทศันใ์นการดาํเนินงานท่ีเปลีย่นแปลงไป ปตท. จึงไดม้ีการทบทวนคา่นิยม และปรบัพฤติกรรมพงึประสงคใ์ห้

มีความสอดคลอ้งตอบสนองต่อวิสยัทศันใ์หม่ และความทา้ทายในอนาคต โดยมุ่งเนน้ใหพ้นกังาน กลุม่ ปตท. เป็นแรงขบัเคลือ่น

ประเทศไทยใหก้า้วผา่นการเปลีย่นแปลงไปสูอ่นาคตใหม ่ใหพ้นกังานเป็นทัง้คนเก่ง และคนด ีผา่นคา่นิยม SPIRIT 

 

 

 

 

 

 

 

S = Synergy ผสานพลังสร้างพันธมิตร มุง่เนน้ใหพ้นกังานแบง่ปันองคค์วามรู ้และผสานพลงั

ความรว่มมือใหเ้กิดขึน้ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร   

P = Performance Excellence  สร้างความเป็นเลิศ มุ่งเนน้ใหพ้นกังานพรอ้มปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงอยา่ง 

รวดเร็ว ตัง้ใจทาํงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์เหนือความคาดหมาย เพ่ือสรา้งและสง่

มอบคณุคา่ท่ีดีท่ีสดุใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
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I  = Innovation     สร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม มุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีทศันคติเชิงบวก แสวงหา

โอกาสแนวคิดใหม ่ๆ และกลา้คิดอยา่งสรา้งสรรค ์สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน พรอ้มทัง้เรียนรูแ้ละพัฒนา

ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

R = Responsibility for Society สร้างสรรคส์ังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเนน้ใหพ้นกังานทาํงานบนความตระหนักรู ้

โดยคาํนงึถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

พฒันาธุรกิจท่ีคาํนึงถึงสิ่งแวดลอ้ม และมีจิตอาสาในการทาํเพ่ือสว่นรวม ชุมชน 

สงัคม และประเทศชาต ิ       

I  = Integrity & Ethics  สร้างพลังความดี มุง่เนน้ใหพ้นกังานทาํงานอยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส ปฏิบตัิตนเป็น

พนกังานท่ีดีขององคก์ร ประพฤติตนดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ตัง้อยู่ในจริยธรรม

อนัดีงาม       

T = Trust & Respect    สร้างความเชื่อม่ันและไว้ใจ มุ่งเนน้ใหพ้นกังานสรา้งความเช่ือมั่นและความ

ไว้วางใจในการทาํงานร่วมกัน เปิดโอกาสและให้อิสระในการตัดสินใจอย่าง

เหมาะสม พรอ้มเช่ือใจในศกัยภาพความสามารถของผูอ่ื้น เปิดใจและเคารพใน

ความหลากหลายของผูอ่ื้น        

 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการขับเคลื่อนองคก์รผ่านค่านิยมองคก์ร SPIRIT จะบรรลุผลตามเป้าหมาย สามารถยกระดับการ

ดาํเนินงานภายใตค้า่นิยมองคก์ร SPIRIT ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รในดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสได ้ ปตท. ไดม้ีการดาํเนินการ

ในดา้นตา่ง ๆ ภายใต ้Framework 3 ดา้นหลกั ดงันี ้

People: ในมิติของการสง่เสริมคา่นิยมผ่านบคุลากรนัน้ ปตท. มีการพฒันาบคุลากรใหส้อดคลอ้งไปกบัค่านิยม ทัง้ใน

ดา้นการสรา้งความเขา้ใจในคา่นิยม และเสรมิสรา้งพฤติกรรมท่ีคาดหวงัผา่นแนวทางการพฒันาท่ีหลากหลาย ใหก้บัพนกังานทกุ

คน ทุกระดบัในองคก์ร เช่น การนาํเรื่องค่านิยม SPIRIT ใหอ้ยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึน้ในช่วงปฐมนิเทศพนกังานใหม ่รวมถึง

นกัศกึษาฝึกงาน นอกจากนี ้สถาบนัพฒันาผูน้าํและการเรยีนรูก้ลุม่ ปตท. ไดจ้ดัใหม้ีหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งกบั

คา่นิยม SPIRIT ใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพ่ือพฒันาทกัษะในการนาํคา่นิยมองคก์รมาเป็นเครือ่งมือในการขบัเคลือ่นทีมงาน 

สรา้งความเขา้ใจใหพ้นกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์ร และเป็นแบบอยา่งในการสรา้งพฤติกรรมตามคา่นิยม 

SPIRIT การถ่ายทอดประสบการณ์ของผูบ้ริหาร (Leadership Messages) ในการเป็น Role model ท่ีจะประพฤติปฏิบตัิตาม

คา่นิยม SPIRIT ในการทาํงาน โดยมุง่เนน้ดา้นคณุธรรม และความโปรง่ใส นอกจากนี ้ยงัไดม้ีการแลกเปลีย่นความรู ้แนวทางการ

ดาํเนินงานดา้นกฎหมาย และกฎระเบียบองคก์ร กบัหนว่ยงานภายนอก เพ่ือนาํมาปรบัใชใ้นการดาํเนินงานดา้น Compliance อีกดว้ย  

Mechanism: ในมิติของการสง่เสริมค่านิยมผ่านกลไกต่าง ๆ เพ่ือใหพ้ฤติกรรมตามค่านิยม SPIRIT เกิดขึน้อย่างยั่งยืน 

ปตท. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมีการสือ่สารอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี และไดน้าํคา่นิยม SPIRIT เช่ือมโยงไปกบักลไก

การบริหารทรพัยากรบคุคลขององคก์รตัง้แตก่ระบวนการสรรหา จนถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยใหส้อดคลอ้ง

กับพฤติกรรมท่ีองคก์รคาดหวงั อีกทัง้ไดม้ีการส่งเสริมใหแ้ตล่ะสายงานผลกัดนัและส่งเสริมค่านิยม SPIRIT อย่างเป็นรูปธรรม 

ผ่านการทาํ SPIRIT Action Plan ของแต่ละสายงาน นอกจากนี ้ปตท. มีการเตรียมความพรอ้มในการบริหารจดัการขอ้มลูสว่น

บุคคล ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act (PDPA)) และสื่อ

ความใหใ้หพ้นกังานจัดทาํขอ้มูลการใหค้วามยินยอมของพนกังานในระบบ PTT PDPA เพ่ือประโยชนใ์นเรื่องสวสัดิการต่างๆ 

รวมถึงมีการปรบัปรุงระบบต่าง ๆ ใหส้นบัสนนุการดาํเนินการดา้น GRC (Governance Risk Compliance) ซึ่งเป็นสว่นหนึง่ของ

ค่านิยม Integrity & Ethics เช่น ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย ซึ่งเป็นแหล่งรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอ้กําหนด และแนวปฏิบัติ

เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน ระบบการจดัซือ้จดัจา้งผา่นทางอิเลคทรอนิคส ์(Digital Procurement) ท่ีสามารถดาํเนินการจดัซือ้จดั
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จ้างได้ตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง ตรวจสอบได้ ตามหลักการ GRC และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมตามค่านิยม SPIRIT เป็นต้น 

นอกจากนีม้ีการประเมินผลความยึดมั่นค่านิยมผ่าน SPIRIT Commitment Survey เป็นประจาํทกุปี โดยกาํหนดค่าเป้าหมายท่ี

ชดัเจนเทียบเคียงกบับรษัิท Top Quartile ใน Asia Pacific และบรษัิทใน Fortune 100  

Reinforcement: ในมิติของการส่งเสริมกระตุน้ใหพ้นักงานเกิดความเขา้ใจและมีพฤติกรรมอย่างต่อเน่ืองนัน้ ปตท.      

ไดม้ีการสือ่สารสิง่ท่ีผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามสาํคญัเป็น Tone from the Top ในเรือ่งการดาํเนินงานอยา่งโปรง่ใสอยา่งตอ่เน่ือง    

โดยการสื่อความจากผูบ้ริหารระดบัสงู อาทิ เช่น การเขา้รว่มสื่อความในงานประชุมสมัมนาต่างๆ การจดัทาํสื่อประชาสมัพนัธ์    

ทัง้ในรูปแบบ Infographic และ วิดีโอ อย่างตอ่เน่ือง ทัง้ยงัไดม้ีการถอดบทเรยีนดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง (Procurement) เพ่ือนาํมา

สื่อความ Lesson Learned เพ่ือใหพ้นักงานเกิดการเรียนรูแ้ละลดขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิด

พฤติกรรมดา้น Integrity & Ethics อย่างยั่งยืน รวมทัง้จัดทาํ SPIRIT Tagline การสื่อความการทาํงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของ

องคก์รเช่ือมโยงไปคา่นิยม SPIRIT ทาํใหพ้นกังานมีความเขา้ใจวา่การดาํเนินการขบัเคลื่อนค่านิยม SPIRIT เป็นเรื่องใกลต้วั ทาํ

ไดจ้ริงในการทาํงาน มีการสื่อความ IT Security เพ่ือใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในการนาํเทคโนโลยีดา้นดิจิทลัมาประยกุตใ์ชใ้นการ

ทาํงานและชีวิตประจาํวนัอย่างปลอดภยั ถกูตอ้งตามกฎหมาย และมีจริยธรรม รวมทัง้การสรา้ง Platform ใหพ้นกังานมีสว่นรว่ม

ในการเรียนรู ้ค่านิยม ผ่าน SPIRIT Game ท่ีบูรณาการความรูใ้นเรื่อง GRC ให้พนักงานได้เข้าใจมากยิ่งขึน้ และพัฒนา 

Application เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ถึงขอ้มลูท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้โดยมีการนาํขอ้มูล CG Manual ไวใ้นระบบ เพ่ือใหพ้นกังานสามารถ

เรยีนรู ้สรา้งความเขา้ใจ ในการปฏิบตัิตนใหเ้ป็นไปตามหลกั CG 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร : ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

 ปตท. มีการสง่เสรมิ สรา้งบรรยากาศดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใส ผา่นคา่นิยม SPIRIT ดา้น Integrity & Ethics โดย 

สายรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาํนกักฎหมาย (สกญ.) และสายรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารองคก์รและความยั่งยืน (รบญ.) 

เป็นกลไกหลกัในการกาํหนดนโยบายดา้น GRC สื่อสาร ประชาสมัพันธ์ จัดหลกัสูตรอบรม จัดกิจกรรมต่างๆ และทบทวน

พฤติกรรมหลกัดา้น Integrity & Ethics ใหม้ีความเหมาะสมกบัเป้าหมายขององคก์ร เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้และมีประสทิธิภาพ โดยมีการดาํเนินงาน ดงันี ้

• หลักสูตร GRC E-Learning: เพ่ือใหพ้นกังานทกุระดบัสามารถเขา้ไปศกึษา ทาํความเขา้ใจ เก่ียวกบั GRC ไดด้ว้ยตนเอง 

ไดแ้ก่ หลกัสตูร ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (CG), 

นโยบายการกาํกบัดแูลใหป้ฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ ปตท. (Compliance Policy), ความรูเ้บือ้งตน้

การจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

 
รูปท่ี 1 : หลกัสตูร GRC E-Learning 
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• หลักสูตร PLLI: จดัอบรมหลกัสตูรท่ีมีเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี การบรหิารความเสีย่ง และการ

ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั เพ่ือดาํเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน ในรูปแบบออนไลนอ์ยา่งตอ่เน่ือง 

 
รูปท่ี 2 : หลกัสตูร ความรูเ้บือ้งตน้พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราบการทจุรติ พ.ศ. 2561 

 
รูปท่ี 3 : หลกัสตูร สญัญาทางธุรกิจและภาษีตามประมวลรษัฎากร 

 
รูปท่ี 4 : หลกัสตูร Basics Data Analytics for Internal Auditor 

 
รูปท่ี 5 : หลกัสตูร Operational Risk and Internal Control 
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• งานเสวนา GRC Camp 2021 

 
รูปท่ี 6 : งานเสวนา GRC Camp 2021 

• Leadership Messages: ดา้น GRC ท่ีสอดคลอ้งกบัคา่นิยม Integrity & Ethics จากการเสวนา GRC Camp 2021  

   

   
รูปท่ี 7 : Leadership Messages ดา้น GRC จากงานเสวนา GRC Camp 2021 

• Leadership Messages: Compliance Role Model: ทาํดี ทาํได ้ไมน่ิ่งเฉย 

  
รูปท่ี 8 : Leadership Messages Compliance Role Model: ทาํดี ทาํได ้ไมน่ิ่งเฉย 

 

https://bit.ly/GRCCamp2021
https://pttworkplace.workplace.com/profile.php?id=100025258801009
https://pttworkplace.workplace.com/profile.php?id=100025258801009
https://pttworkplace.workplace.com/profile.php?id=100025258801009
https://pttworkplace.workplace.com/profile.php?id=100025258801009
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• No Gift Policy: กลุม่ ปตท. รณรงคใ์หพ้นกังาน “งดรบั-ใหข้องขวญั ในทกุเทศกาล” อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสรา้งมาตรฐานท่ีดี

ในการปฏิบตัิงานอย่างโปรง่ใสและปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุภาคสว่นอย่างเท่าเทียมกนั โดยยึดมั่นในแนวปฏิบตัิตาม

นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัอยา่งเครง่ครดั และใหพ้นกังานรายงานการรบัของขวญัผา่น PTT Intranet 

 
รูปท่ี 9 : No Gift Policy 

• PDPA: ปตท. ใหพ้นกังานจดัทาํขอ้มลูการใหค้วามยินยอมของพนกังานในระบบ PTT PDPA เพ่ือประโยชนใ์นเรือ่ง

สวสัดิการตา่งๆ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

 

รูปท่ี 10 : ใหพ้นกังานจดัทาํขอ้มลูการใหค้วามยินยอมของพนกังานในระบบ PTT PDPA  

https://pttpdpa.pttplc.com/Consent/form/124179
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• ระบบฐานขอ้มูลกฎหมาย แหลง่รวม กฎหมาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด และแนวปฏิบตัิเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน 

 
รูปท่ี 11 : ระบบฐานขอ้มลูกฎหมาย 

 

• ระบบการจัดซือ้จดัจ้างผ่านทางอิเลคทรอนิคส ์(Digital procurement) ดาํเนินการจดัซือ้จดัจา้งตามขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง 

และตรวจสอบได ้รวมถึงมีการสือ่ความการดาํเนินธุรกิจท่ีมุง่เนน้ความโปรง่ใสตามหลกัการ GRC  

 
รูปท่ี 12 : ระบบ Digital procurement 
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• การสื่อความด้าน CRC ไดแ้ก่ การสือ่ความโดยผูบ้รหิารระดบัสงูในการเขา้รว่มการะประชมุสมัมนาตา่งๆ การจดัทาํสือ่

ประชาสมัพนัธต์า่งๆ ทัง้ในรูปแบบ Infographic และ คลปิวิดีโอ  

 

รูปท่ี 13 : การเขา้รว่มนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัการยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ CPI 

ในการประชมุคณะอนกุรรมการฯ ป.ป.ช. 

 
รูปท่ี 14 : การสือ่ความการดาํเนินธุรกิจท่ีมุง่เนน้ความโปรง่ใสตามหลกัการ GRC 
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รูปท่ี 15 : สือ่ความ Do and Don’t ดา้น Compliance 

 

 
 

รูปท่ี 16 : SPIRIT New You และ PR Infographic ท่ีสง่เสรมิคา่นิยม Integrity & Ethics 
 

https://ptt-intraweb.pttgrp.com/sites/ogc/LD/KM/04/04.05/05%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.PNG
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• คลิปวดิิโอ: ‘นินจาขาว’ เพ่ือสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งการทาํงานอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 

•  
รูปท่ี 17 : คลปิวิดิโอ ‘นินจาขาว 

 

•   PR GRC: ปตท. มีการสือ่สารและประชาสมัพนัธด์า้น GRC ใหก้บัพนกังานเป็นประจาํทกุเดือนผา่น Intranet และ        

E-mail ของพนกังาน เช่น GRC Policy: Governance Risk & Compliance, GRC Talk ในท่ีประชมุ PTTMC, CG THE 

SERIES 

 

รูปท่ี 18 : GRC Policy : Governance Risk & Compliance 
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รูปท่ี 19 : GRC Talk ในท่ีประชมุ PTTMC 

 

 
รูปท่ี 20 : CG THE SERIES 

https://pttplc-my.sharepoint.com/:f:/p/540286/EreUW78vVCVMgu0mtR7cmj0BcucxhskBkMonjqO8jtWDoQ?e=1HOL3X
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รูปท่ี 21 : Procurement Lesson Learned 

• PR SPIRIT Tagline:  การสือ่ความการทาํงาน หรอืกิจกรรมตา่งๆ ขององคก์รเช่ือมโยงไปคา่นิยม SPIRIT ทาํใหพ้นกังาน

มีความเขา้ใจ วา่การดาํเนินการขบัเคลือ่นคา่นิยม SPIRIT เป็นเรือ่งใกลต้วั ทาํไดจ้รงิในการทาํงาน  

 
รูปท่ี 22 : SPIRIT Tagline 
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• PR IT Security: ใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในการนาํเทคโนโลยีดา้นดิจิทลัมาประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานและชีวิตประจาํวนั

อยา่งปลอดภยั ถกูตอ้งตามกฎหมาย และมีจรยิธรรม  

 

 
รูปท่ี 23 : PR IT Security 

 

https://securityawareness.pttgrp.com/sender/index.php/r/9082832e3d4cd8e5f317be769?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NDk1O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjQ5NTtzOjQ6InN0YXQiO3M6MTM6IjYyMDRjMGRjZTYxZWIiO3M6NDoibGVhZCI7czo0OiIzMDEwIjtzOjc6ImNoYW5uZWwiO2E6MTp7czo1OiJlbWFpbCI7aTo0OTU7fX0%3D&
https://securityawareness.pttgrp.com/sender/index.php/r/8a1359df21c2e724308b6e0cf?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NDkwO31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjQ5MDtzOjQ6InN0YXQiO3M6MTM6IjYxYzkyNzE1MmE0NGQiO3M6NDoibGVhZCI7czo0OiIzMDEwIjtzOjc6ImNoYW5uZWwiO2E6MTp7czo1OiJlbWFpbCI7aTo0OTA7fX0%3D&
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• SPIRIT Game: บรูณาการความรูใ้นเรือ่ง GRC ใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจ และปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบขององคก์รได้

อยา่งถกูตอ้งมากยิ่งขึน้ 

 
รูปท่ี 24 : ภาพสือ่ความ SPIRIT Event Board Game : Compliance Policy  

• Me on Mobile: ปตท. มีการพฒันา Application เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้โดยมีการนาํขอ้มูล CG 

Manual ไวใ้นระบบ เพ่ือใหพ้นกังานสามารถเรยีนรู ้สรา้งความเขา้ใจ ในการปฏิบตัิตนใหเ้ปน้ไปตามหลกั CG 

 
รูปท่ี 25 : Me on Mobile 

 


