
การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรโรงเรียนดงหลวงวทิยา 
1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่ เด่นชัดหรือ

ชัดเจนได้น้ัน การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้ังแต่ฝ่าย บริหาร ตลอดจนคร ูและ
บุคลากรทางการศ ึกษาในโรงเรียน ล ้วนแล ้วแต ่มีความสำคัญเป  นอย่างย่ิง เพราะหากขาด ซึ่งความร่วมมือความมีส ่วนร ่วมจากฝ ่าย
ใดฝ ่ายหน ึ่งในองค ์กรแล ้ว ก ยากท ี่จะได ้มาซึ่งคำว่า องค ์กรแห ่งความย่ังยืน 

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข งแกร่ง คือการที่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติที่ดี เปิดใจกว้าง ยอมรับความเปล่ียนแปลง และพร้อมที่จะยอมรับส่ิงใหม่ๆ หรือนโยบายของ
องค์กร น าไปปรับเปล่ียน ปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความย่ังยืนใน องค์กร 

3. ความไว้เน้ือเช่ือใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : การขับเคล่ือนองค์กรสู่ความย่ังยืนหรือ มี
วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดน้ัน ต้องมีความไว้เน้ือเช่ือใจ และยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารควรเช่ือใจ และยอมรับใน
ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีในหมู่ของคนท างาน ไม่แบ่งชน ช้ันในการท างาน 

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างย่ังยืนน้ัน ครู และบุคลากร
ทุกคนทุกระดับในองค์กร จะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ทุกคนจะมุ่งมั่นน าพาองค์กร ไปส ู่เป ้าหมายหรือ
ว ัตถุประสงค ์ท ี่องค ์กรได ้จ ัดต ั้งไว้อย่างต ่อเน่ืองและไม่ล ้มเลิกข้อผ ูกพันหรือพ ันธะส ัญญา 

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต ความ ขัดแย้งใน
องค์กรหรือในสังคมก ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหน่ึง ในการน าพาองค์กรให้ฝ่าฟัน อุปสรรคไปพบก ับ
ความสำเร  จในการเป  นองค ์กรท ี ่มีว ัฒนธรรมแห ่งความยั ่งย ืนได ้  ด ังน ั้น ผ ู ้บร ิหารและคณะคร ูท ุก คน จะต ้องร ่วมแรงร ่วมใจและ
ร ่วมด้วยช ่วยกันท ี ่จะขจ ัดความข ัดแย้งท ี ่มีอยู่ในในองค ์กร ให้กล ับกลายผ ันเปล ี ่ยนมา เป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความ
คิดเห นต่าง แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี 

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : หากสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปล่ียนความ ขัดแย้งให้เป็น
ความค ิดท ี่สร ้างสรรค ์ให้เกิดข้ึนภายในองค ์กรได ้แล ้วนั้น ความเป็นเอกฉันท ์หร ือฉันทามต ิต ่างๆ ก จะ ท าให้การบริหารจ ัดการ
ภายในองค ์กรท ่ีเกี่ยวก ับการเสร ิมสร ้างวัฒนธรรมองค ์กรเป  นไปอย่างง ่ายดาย เพราะคร ูและ บุคลากรทางการศึกษาส ่วนใหญ ่ใน
องค ์กรเห  นชอบและพ ูดเป  นเส ียงเด ียวก ันหรือปฏิบ ัติในแบบอย่างเด ียวก ัน 

7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกๆคน หรือ
กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับครูได้เห นเป็นตัวอย่างได้ รวมไปถึงการ กล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณา
บริหารจัดการกับครูและบุคลาการทางการศึกษา ซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ วัฒนธรรมองค ์กรท่ีทุกคนได ้มุ่งมั่นท ุ่มเทในการ
แสดงพฤต ิกรรมให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค ์กร 

8. การรวมพลัง ( Synergy ) : การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลังของทุกคนใน องค ์กร หาก
รวมพล ังกันหรือผน ึกพล ังกันหลายๆคนแล ้ว ก จะมีพล ังท ี่สามารถจะท าอะไรให้ประสบความส าเร จได ้ อย่างยอดเย่ียม 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรต้องมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ ช ัดเจน ใน
การก าหนดแนวทางหรือท ิศทางในการบริหารองค ์กรหรือว ิส ัยท ัศน ์ (Vision ) ท ี่ช ัดเจน ซึ่งรวมไปถ ึงการ ส ื่อสารและกิจกรรมท ี่
ต ่อเน่ืองภายในองค ์กร เพื่อหาทางออกหรือหล ุดพ ้นต ่ออุปสรรคท ี่เกิดข้ึน 

10. การเปล่ียนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : องค์กรย่อมมีการเปล่ียนแปลง และพัฒนา
ไปตามกาลเวลาที่เปล่ียนแปลงไป ผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก จะต้อง ปรับเปล่ียนรูปแบบและพัฒนาการ
บริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนในองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง 9 ประการ ด ังท ี่ได ้กล ่าวมาข ้างต ้นน ี้ เพ่ือน าไปส ู่
องค ์กรแห ่งความย่ังยืน ( Sustainable Organization ) 



 
สีประจ าโรงเรียน 

“สี  เหลืองฟ้า” 
    สีเหลือง  หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม 
    สีฟ้า      หมายถึง ความฉลาด มีไหวพริบและวิสัยทัศน์กว้างไกล       
ปรัชญาโรงเรียน 

“คิดกว้าง  มองไกล  ใฝ่ดี  มีคุณธรรม” 
 
ค าขวัญโรงเรียน 

  “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น าชุมชน” 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
      “ ยิ้มไหว้ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” 
 

เอกลักษณ์     
      “คุณธรรม น าความรู้  

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 


