
 

 

 

 

 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวดัสุโขทยั 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
.................................. 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและเจริญเติบโต  

วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นรูปธรรมจะถูกแสดงออกโดยบุคลากรในองค์กรที่รับรู้รับทราบ  เข้าใจเข้าถึง  แสดง

พฤติกรรมที่บอกความเป็นตัวตนขององค์กรนั้น ๆ  และนำไปเป็นแนวปฏิบัติจนเป็นนิสัย  เกิดความรัก  

สามัคคี  ทำให้องค์กรดังกล่าวยืนหยัดและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืนสืบไปโดยไม่มีผล

กับการเปล่ียนแปลง 

 
 

 

 

 



 โรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร  ด้วยการสร้าง

คุณธรรมอัตลักษณ์  ความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีน้ำใจ  และอยู่อย่างพอเพียง  “นวัตกรรม  ReDCoS”   

อันเป็นกระบวนการสร้างคุณธรรมพื้นฐานท่ีมั่นคงและยั่งยืนท่ีนำไปสู่ความสำเร็จ  

 

 

 

 

 

 
 

คุณธรรม 
ตัวชี้วัดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

 

ความ 

รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายครบถ้วน ด้วย
ความโปร่งใส บริหารงาน
ด้วยระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) เป็นแบบอย่างใน
การทำงานที่ดีแก่ครู 

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน ทุ่มเทในการสอน 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเต็ม
กำลังเต็มความสามารถ. 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน 

 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติม  ทำการบ้านด้วยตนเอง 
ทำงานเต็มกำลังความสามารถ เป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู 

 เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
ดูแล อบรมสั่งสอนเอาใจ 
ใส่ลูกเต็มที่และตลอดเวลา 
มีส่วนร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน 

มีวินัย 

 

 

 

 

 
 

ปฏิบัติงานตรงเวลาและ
เต็มเวลา แต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบ กิริยาสุภาพ
เรียบร้อย 
ไม่นำของส่วนรวมไปใช้
ส ่วนตัว ใช ้ส ื ่อออนไลน์            
อย่างสร้างสรรค์ 

ปฏิบัติงานตรงเวลาและเต็ม
เวลา แต่งกายถูกต้องตาม
ร ะ เ บ ี ย บ  ก ิ ร ิ ย า ส ุ ภ าพ
เรียบร้อย เข้าสอนและออก
จากห้องสอนตรงเวลาเวลา
7.40 –7.50 พบนักเรียนที่
เขตพื้นที่ เวลา 7.50-8.25 
ร่วมเข้าแถวกับนักเรียน ไม่
น ำ ข อ ง ส ่ ว น ร ว ม ไ ป ใ ช้
ประโยชน ์ส ่วนต ัว ใช ้สื่อ
ออนไลน์ท ี ่ เป ็นประโยชน์
และสร้างสรรค์ 

มาเรียนและกลับโรงเรียนตรงเวลา 
เข้าเรียนและออกจากห้องเรียนตรง
เวลา เวลา 7.40 –7.50 นักเรียนทำ
ความสะอาดเขตพื้นที ่ เวลา 7.50-
8.25 เข้าแถวหน้าเสาธง  เข้าเรียน
ครบตามตารางเรียน แต่งกายถูกต้อง
ตามวันเวลาที่กำหนด กิริยาสุภาพ
เรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
เข้าแถวตามลำดับเมื่อซื้ออาหาร ส่ง
งาน เข ้าพบคร ู  ปฏ ิบ ัต ิตนตาม
ระ เบ ี ยบของ โร ง เร ี ยน .  ร ั กษา
ทรัพย์สิน/สมบัติของโรงเรียน  และ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ปิดไฟ ปิดน้ำ ปิดแอร์ ปิดพัดลม ใช้
สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 

 เป็นคนตรงเวลา ใจดี  ใจ
เย็น  สุภาพเรียบร้อย  ไม่
ย ุ ่ ง เก ี ่ ยวก ับยาเสพติด 
กวดข ันการเด ินทางมา
และกลับโรงเร ียน  และ
การตรงเวลาของนักเรียน 
กำก ับด ูแลให ้น ักเร ียน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเร ียน. ไม่ปล่อยปละ
ละเลยให้นักเรียน  เที ่ยว
เตร่ยามค่ำคืนในยามวิกาล  
กวดขันการใช้สื่อออนไลน์
ของนักเรียนให้เหมาะสม 
  



คุณธรรม 
ตัวชี้วัดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

  

 

 

มีน้ำใจ 

ให้กำลังใจในการปฏิบัติ 
แก ่คร ูและนักเร ียน ให้
คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา
ในการทำงานแก่ครู และ
นักเรียน ส่งเสริมวิชาชีพ
คร ู

ให้กำลังใจ ชื ่นชมเพื ่อนครู
และนักเรียน แนะแนว ให้
คำปรึกษาทักษะชีวิต  อาชีพ 
และองค์ความรู ้ต่าง ๆ แก่
ผู้เรียน มีเมตตาต่อศิษย์ ให้
คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื ่อน
คร ู

 ให้กำลังใจ ชื่นชมเพื่อนและน้อง ๆ 
ช่วยอธิบายการบ้านเพ่ือนและน้อง ๆ 
ร ักษาความสะอาดห้องเร ียนและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน      พบขยะ
เก็บทิ้งลงถังขยะ 

ช่วยเหลือการบ้านแก่บุตร
หลาน  ให้ความร่วมมือ 
ก ิ จกรรมของโรง เร ียน 
สน ับสน ุนความร ู ้   ภ ูมิ
ป ัญญา งบประมาณแก่
โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการสรา้งคุณธรรมและความโปร่งในในสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

ระหว่างโรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทยั  กับ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีนคร 

............................................................................... 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ีจัดทำข้ึน  ณ  โรงเรียนศรีนคร  ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 3  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร 

จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างโรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือการพัฒนา 

การสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2565  ตามนโยบายโรงเรียนสุจริตและคุณธรรม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนศรีนคร 

 เพื่อให้การพัฒนาการสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2565  เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  โรงเรียนศรีนครจึงร่วมมือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีนคร  จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  ดังน้ี 

 คุณธรรมอัตลักษณ์ : ความรับผิดชอบ 

ข้อ 1  การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ 2  ร่วมกันเสริมร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  และนำนโยบายไป 

ปฏิบัติ 

ข้อ 3  ร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในโรงเรียน 

ข้อ 4  การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคม 

คุณธรรมอัตลักษณ์ : ความมีวินัย 

ข้อ 5  การตรงต่อเวลา  ปฏิบัติงานเต็มเวลา  อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

ข้อ 6  การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เสมอภาค  เท่ียงธรรม  และโปร่งใส  ตรวจสอบได้   

ไม่นำของส่วนรวมไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

คุณธรรมอัตลักษณ์ : ความมีน้ำใจ 

ข้อ 7  ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความมีเมตตา  รักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับโรงเรียนศรีนคร  ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนสุจริตร่วมกันเพ่ือ 

ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ี 

 ทั้งน้ี  ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ี  มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่ลงนามเป็นต้นไป 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ี  ทำข้ึนเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2565  โดยจัดทำเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้อง

ตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายตา่ง

เก็บรักษาไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 ................. .........................  ผูร้บัข้อตกลง   ..........................................  ผูใ้หข้้อตกลง 

        (นายอนุชิต กมล)         (นายพยนต์  พูลรักษ์) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร            ครูโรงเรียนศรีนคร 

..........................................  พยาน    ..........................................  พยาน 

 (นางสาววิมพ์วิภา  ระลึก)         (นายลภชัย  พรมวิหาร) 

        รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร     รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


