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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 
 

การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
 1. การมีส่วนร่วม (Participation) :การท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กร 

ท่ีเด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้ังแต่ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ตลอดจนครูในโรงเรียนล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาด 

ซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้วก็ยากท่ีจะพบเจอกับค าว่าองค์กรแห่งความยังยืน 

 2. การเปิดใจกว้าง (Openness / Candor) :ส่ิงจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้แข็งแกร่ง คือการมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับ  

ความเปล่ียนแปลง และพร้อมจะยอมรับส่ิงใหม่ๆ หรือส่ิงท่ีเป็นนโยบายขององค์กร น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

และ ประสิทธิผล เกิดความยั่งยืนในองค์กร 

 3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : การขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืน

หรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัด คือ ความไว้เนื้อเช่ือใจ และการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารควร ไว้

เนื้อเช่ือใจและยอมรับในความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร ท่ีตนเองได้สัมภาษณ์หรือร่วมงานกับองค์กร

ด้วยตนเอง ต้องสร้างมิตรภาพท่ีดีในหมู่ของคนท างานไม่แบ่งชนช้ันในการท างาน 
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 4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา (Commitment) :เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้นครู 

ทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ท่ีองค์กรได้จัดต้ังไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา 

 5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution) :ยุคอดีต ยุคปัจจุบัน หรือยุคอนาคตความ

ขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง ในการน าพาองค์กร ให้ฝ่าฟันไปพบ

กับความส าเร็จในก ารเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ดังนั้น ผู้บริหารและคณะครูทุกคน จะต้องร่วม

แรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันท่ีจะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งท่ีมีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในองค์กร ให้กลับกลายมาเป็น

พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี 

 6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) :ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัด 

ความขัดแย้งหรือเปล่ียนความขัดแย้งให้เป็นความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์

หรือฉันทามติต่างๆท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่าง

ง่ายดาย เพราะครูส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน 

 7. การตัดสินใจ (Decision Making) :การท่ีผู้บริหารกล้าท่ีจะบอกกับครูทุกคนหรือกล้าท่ีจะแสดง

พฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับครูได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบาย

เท่านั้น รวมไปถึง การกล้าท่ีจะตัดสินใจพิจารณาบริหารจัดการกับครูซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

ท่ีทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

 8. การรวมพลัง (Synergy) :การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลังของทุกคน 

ในองค์กรหากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ คนแล้ว ก็สามารถมีพลัง ท่ีสามารถจะท า อะไรให้ 

ประสบความส าเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม 

 9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective) :องค์กรต้องมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ท่ี ชั ด เ จ น  ใ น ก า ร ก า ห น ด แ น ว ท า ง ห รื อ ทิ ศท า ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร  ห รื อ วิ สั ย ทั ศน์ (Vision )  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนซึ่งรวมไปถึงการส่ือสาร

และกิจกรรมท่ีต่อเนื่องภายในองค์กร เพื่อหาทางออกหรือหลุดพ้นอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 

 10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) :องค์กรย่อมท่ีจะต้องมีการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้บริหาร  

ท่ีต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและ

การบริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบท้ัง 9 ประการดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน  

( Sustainable Organization ) 
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 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนสุจริตตามระบบคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและวางแนวทางในการปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อ
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านทักษะกระบวนการคิดความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
 

 
 

ส่งเสริมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ น้อมธรรมน าสุขทุกวันพระ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ น้อมธรรมน าสุขทุกวันพระ โดยกิจกรรมน้อมธรรมน าสุขทุกวันพระ
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักการท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง รวมท้ังเป็นการสนับสนุนด้าน
คุณธรรมและศีลธรรมอันดี เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้ การใส่บาตรทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์  
5 ประการ ท่ีตามพุทธเจ้าตรัสไว้ 
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ส่งเสริมโครงการศาสนธรรมสรา้งภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ค่ายพุทธบุตร) 
 โรงเรียนจัดกิจกรรม โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ค่ายพุทธบุตร)เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติดให้นักเรียน โดยมีการฝึกอบรมลักษณะค่ายธรรมศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าให้นักเรียน 
มีจิตส านึกในพระคุณ พ่อ แม่ ครู ผู้สอน และความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม 
ประจ าใจ รู้จักการให้อภัย การเสียสละ  ต่อเพื่อนร่วมโรงเรียนและผู้อื่น  
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กิจกรรมสวดมนต์ท ำนองสรภัญญะ 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกระจ่างสิงหเสนีจัดกิจกรรมสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ เพื่อให้
นักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาปฏิบัติธรรม เรียนรู้การสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ ฝึกคิดฝึกสมาธิให้กับนักเรียน 
โรงเรียนจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์  
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โครงกำรปฏิบัติธรรมบุคลำกรโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ  

โรงเรียนจัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้และนําประโยชน์ในการอบรม
ครั้งนี้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก  
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โครงการ   โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
มุมมองที่   2 ด้านการพัฒนาองค์กร 
ตอบสนองนโยบาย      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3  
                            ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 : เปิดโอกาศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 4               ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลกรทางการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7             ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากร 
                             ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานท่ี 13           การศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   :      ใหม่             ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ : นายเรวัฒ  โสดาพรหม  นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง  
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562  - 30  กันยายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้
มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการกํากับและประสานให้สถาบันที่ทําหน้าท่ีผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่อง มาตรา 56 การผลิตและ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา ระดับปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ี เกี่ยวข้อง  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีงาม มีระบบการทํางานท่ี
เป็นระเบียบ บุคลิกภาพของบุคคลในองค์กร มีความเรียบร้อยน่าเช่ือถือ รวมทั้งประเพณีการปฏิบัติต่างๆเป็นท่ี
ช่ืนชมจากคณะศึกษาดูงานและผู้มาเย่ียมชมโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ  การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในองค์กร 
เป็นส่ิงท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทํางานกระบวนการพัฒนางานภายในองค์กรและระเบียบปฏิบัติพื้นฐานใน
องค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต (Outputs) 

2.1.1   บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติ ในการปฏิบัติราชการภายในโรงเรียน 
2.1.2   บุคลากรของโรงเรียนมีความตระหนักถึงวฒันธรรมองค์กรอันดีงามและสามารถปฏิบัติตาม 

วัฒนธรรมองค์กร 
2.1.3   บุคลากรของโรงเรียนสามารถดํารงรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้นเพื่อเป็น 

แบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน และบุคลากรรุ่นต่อไป 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

2.2.1  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมองค์กร และระเบียบปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน 
2.2.2  บุคลากรสามารถดํารงรักษา และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้น 
2.2.3   บุคลากรสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของทางราชการ และปฏิบัติตาม 

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน 
 

3. กิจกรรม / ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1
. 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

ตุลาคม 62 – 

กันยายน 63 

    50,000 

 

 

เรวัฒ  โสดาพรหม
และคณะกรรมการ 

 

2
. 

การให้ความรู้ระเบียบ
และข้อปฏิบัติต่างๆ ทาง
ราชการ และวัฒนธรรม
องค์กร สําหรับบุคลากรท่ี
บรรจุใหม่ 

ตุลาคม 62 – 

กันยายน 63 

 

10,000 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวณี 
ม่วงแพรสี /
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร  

 

รวมงบประมาณที่ใช้ 60,000  
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

4. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

ผลผลติ (Outputs) 

1. บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจ
ถึงระเบียบปฏิบัติ ในการปฏิบัติ
ราชการภายในโรงเรียน 

2.  บุคลากรของโรงเรียนมีความ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรอันดี
งามและสามารถปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร 

3. บุคลากรของโรงเรียน สามารถ
ดํารงรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรให้ดีข้ึนเพื่อเป็นแบบอย่างที่
ดีให้แก่นักเรียน และบุคลากรรุ่น
ต่อไป 

 

- พัฒนาการการทํางาน
และปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 

-  เข้าใจและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมขององค์กร 

- นิเทศติดตาม 

 

- แบบสังเกต  

- สังเกตพฤติกรรม 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-แบบนิเทศการจัดการเรียน
การสอน 

ผลลพัธ์ (Outcome) 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมองค์กร และระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน 

2. บุคลากรสามารถดํารงรักษา และ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ดีข้ึน 

3. บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อปฏิบัติของทาง
ราชการ และปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องค์กรของโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

- พัฒนาการการทํางาน
และปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 

-  เข้าใจและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมขององค์กร 

- นิเทศติดตาม 

 

- แบบสังเกต  

- สังเกตพฤติกรรม 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-แบบนิเทศการจัดการเรียน
การสอน 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและดํารงรักษาวัฒนธรรมองค์กร 
 5.2 บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
 5.3 บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาท หน้าท่ี การปฏิบัติราชการต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา 
               วัฒนธรรมองค์กร 

 

 

 

 


