
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

๑. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ี

เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้ังแต่ ฝ่าย

บริหาร  ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาด

ซึ่งความร่วมมือความมีส่วนร่วมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์กรแล้ว  ก็ยากท่ีจะได้มาซึ่งค าว่า  องค์กรแห่งความยั่งยืน 

๒. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง คือการท่ีครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติท่ีดี  เปิดใจกว้าง  ยอมรับความเปล่ียนแปลง และพร้อมท่ีจะยอมรับส่ิงใหม่ๆ 

หรือนโยบายขององค์กร  น าไปปรับเปล่ียน  ปฏิบัติ  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เกิดความยั่งยืนใน

องค์กร  

๓. ความไว้เนื้อเช่ือใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : การขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือ

มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัดนั้น ต้องมีความไว้เนื้อเช่ือใจ และยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร  ผู้บริหารควรเช่ือใจ

และยอมรับในความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร   เพื่อสร้างมิตรภาพท่ีดีในหมู่ของคนท างาน  ไม่แบ่งชน

ช้ันในการท างาน  

๔. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น ครู

และบุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กร  จะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ทุกคนจะมุ่งมั่นน าพาองค์กร

ไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรได้จัดต้ังไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา 

 ๕. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต  ความ

ขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคมก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง  ในการน าพาองค์กรให้ฝ่าฟัน

อุปสรรคไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้   ดังนั้น ผู้บริหารและคณะครูทุก

คน  จะต้องร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันท่ีจะขจัดความขัดแย้งท่ีมีอยู่ในในองค์กร ให้กลับกลายผันเปล่ียนมา

เป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่าง  แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี  

๖. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : หากสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปล่ียนความ

ขัดแย้งให้เป็นความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ก็จะ

ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน 



 ๗. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : การท่ีผู้บริหารกล้าท่ีจะบอกกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกๆคน  หรือกล้าท่ีจะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model )  ให้กับครูได้เห็นเป็นตัวอย่างได้  รวมไปถึงการ

กล้าท่ีจะตัดสินใจ  พิจารณาบริหารจัดการกับครูและบุคลาการทางการศึกษา ซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ

วัฒนธรรมองค์กรท่ีทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร  

๘. การรวมพลัง ( Synergy ) : การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลังของทุกคนใน

องค์กร  หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆคนแล้ว  ก็จะมีพลังท่ีสามารถจะท าอะไรให้ประสบความส าเร็จได้

อย่างยอดเยี่ยม 

๙. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรต้องมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ี

ชัดเจน  ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กรหรือวิสัยทัศน์ (Vision ) ท่ีชัดเจน  ซึ่งรวมไปถึงการ

ส่ือสารและกิจกรรมท่ีต่อเนื่องภายในองค์กร เพื่อหาทางออกหรือหลุดพ้นต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  

๑๐. การเปล่ียนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : องค์กรย่อมมีการเปล่ียนแปลง

และพัฒนาไปตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป  ผู้บริหารท่ีต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้อง

ปรับเปล่ียนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนในองค์กรให้มีองค์ประกอบครบท้ัง 

๙ ประการ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้  เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable Organization ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 

วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้จัดพิธีท าบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ๕๙ ปี โดยมี

นางกมัยธร สัจจา ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และ

นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์ ร่วมกันท าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 

 

 

   

 

 



วันจันทร์ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสายน้ าทิพย์โรงเรียนสายน้ าทิพย์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัย

มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง โดยมีนางกมัยธร สัจจา ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานในพธิี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะ

ครู และคณะจิตอาสา ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรยีนสายน้ าทิพย์ 

 

 

 

 

 

 

 



วันพุธท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสายน้ าทิพย์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยนางกมัยธร  สัจจา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนและตัวแทนคณะครู ณ ลานเอนกประสงค์ 

โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสายน้ าทิพย์ เข้าร่วมประชุมผ่าน

ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่อง การส่ือสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันอังคาร ท่ี 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ท าการต้อนรับ ครูอุไรพร ทิมทอง วิชาเอก 

คณิตศาสตร์ และครูปรเมษฐ์ ตึกดี วิชาเอก พละศึกษาสู่รั่วฟ้าขาวของพวกเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จัดการประชุมประจ าเดือน ช้ีแจง สรุปผลการท างานในแต่ละเดือน เพื่อความเป็น

อันหนึ่งอนัเดียวกันขององค์กร มีการมอบของขวัญของท่ีละลึกให้กับบุคลากรในวันส าคัญและโอกาศพิเศษต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจ านงสุจริตของโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

และแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 



 


