
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

วัฒนธรรมองค์ กร์ เป์ นองค ์ประกอบท์ ่สำค์ัญอ ์กอย ์างหนึ ์งท ์์ ท ์กองค ์กรควรม ์ เพราะเป ์นส ์์ ง์ ท ่ท าให้พนักงานท กคน์ ม พฤต กรรมเหมือนกัน์ ค ด
คล้ายกัน์ ซ่ึงเป็นส วนช วยในการขับเคล่ือนการด์ำเน์ นงานให์้เป ์นไปตามเป์้าหมายหร์ือว์ัตถ ์ประสงค์ ์์ ท์ ์์ วางไว้์์ ด์ังนั์้นท ์กองค ์กรต์้องกำหนด์วัฒนธรรม
องค กรให้เจ้าหน้าท ่ถือปฏ บัต ์ และท ่ส าคัญคือต้องขับเคล่ือนให้เจ้าหน้าท ่เก ดการ์ ยอมรับและปฏ บัต ตามวัฒนธรรมท ่สร้างข้ึนจนกลายเป็นพฤต กรรม์
ความค ด์ ท ่เป็นแบบเด ยวกัน์ สำหรับให้ท กคน์พร้อมนำไปสู การปฏ บัต ควบคู กับงานประจำ์หรือจนกลายเป็นส วนหนึ่งในการ์ปฏ บ์ัต งานประจ าท์ ก์ ๆภารก์ จ์ท์ ก
ข้ันตอน จ์นส ดท์้ายกลายเป์ นวัฒนธรรมขององค ์กรท ์์ หล ์อหลอม์อย์ู ในการปฏ บัต งานของเจ้าหน้าท ่ท์ กคน 

การสร์้างว์ัฒนธรรมขององค ์กร์ ไม ์ใช ์เพ ์ยงแค ์กำหนดเป ์นข์้อความต์ัวอ์ักษรท ์์ เข ์ยนต์ ดไว์้ท์ ่์ บอร ดประชาสัมพันธ ์ แต ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ์
สร้างความตระหนักและให้เจ้าหน้าท ่เห น์ ความส าคัญของของสร้างวัฒนธรรมองค กร์ โรงเร ยนเกาะส เหร ์ จึงได้จัดก จกรรมเพ่ือสร้าง์ วัฒนธรรมองค์ กรให้
เจ้าหน้าท ่ม ความค ์ด์พฤต์ กรรมในการปฏ บัต งานอย างซ์ื่อสัตย ส์์ จร ต ด์ังน ้ 

1. การกำหนดค  านยมและการสื่อสารใหเ ้ จา้หน ้าท  ่ทราบ 

โรงเร ยนเกาะส เหร เล งเห นถึงความส าคัญของความโปร งใสในการท างานจึงได้กำหนด์ ค าน ยมขององค กร์ คือ์ “รู้หน้าท ่์ โปร งใส์ ใส ใจสังคม”์ เพ่ือให้จ้า
หน้าท ่ถือปฏ บัต ในการท างานเป็น์ ในท ศทางเด ยวกัน์ เพ่ือให้การทำงาน์ ม ความโปร งใส์ สามารถตรวจสอบได้์ โดยโรงเร ยนเกาะส เหร ์ ได้ส์ื่อสารให์้น์ักเร ์ยน์ทราบใน
สถานท ์์ และ โ์อกาสต ์าง์ๆ เ์ช ์นการเผยแพร ์บนเว ์บไซต ์ของโรงเร ์ยน์เป็นต้น 

 
2. ก ิจกรรมกล าวปฎ ิญญาและประกาศเจตนารมณ ์ 

โรงเร ยนเกาะส เหร จัดก จกรรมการประกาศเจตนารมณ สภานักเร ยน์โดยม นางเภาพรรณ์วงค ไทย์ ผู้อ านวยการโรงเร ยนเกาะส เหร ์ เป็นผู้กล าวน า
เพ่ือสร้างความตระหนัก์ และให้์คำม่ันในการร วมกันป์้องกันการท จร ต ป์ล์ูกฝังค ์าน ยมความซ์ื่อสัตย ส จร ต 

ม  4 ข้อ ดังน ้ 

ข้อ 1์ เ์ราจะส ์งเสร มให์้เด กไทยเล์ กใช้ถ งพลาสต ก 
ข้อ 2์ เ์ราจะส ์งเสร มการม จ ์ตอาสาเพ่ือสร์้างส์ังคมแห ์งความส์ ข 

์ข้อ 3์ เ์ราจะส ์งเสร มให์้เด กไทยร์ู้ท์ัน ก์ อนการแบ ์งป์ันข าวปลอม



ข้อ์4 เ์ราจะส ์งเสร มแนวทางป์้องกันความร ์นแรงจากการ์Bully 
สโลแกน 

"สภานักเร ยน ก้์าวไกล เ์ด กไทย พ์์ัฒนา" 
 
 

3.การร วมเคารพธงชาติของนกเร ยน 
 

ก จกรรมร วมเคารพธงชาต ของเจ้าหน้าท ่์ เป์ นอ์ กก ์จกรรมหนึ ์งท ์์ โรงเร ์ยนเกาะส ์เหร ์ นำมาใช้์ เป็นก จกรรมส าหรับการขับเคล่ือนวัฒนธรรมความ
ซ่ือสัตย ์ส จร ต์เพ่ือให้นักเร ยนม ความรักในค์วามเป็นชาต ไทย์และตระหนักท ่จะท์า์ค ณความด ให้กับประเทศชาต ด้วยการปฏ บัต หน้าท ่ด้วย์ความซ์ื่อสัตย ส จร ต์
ไม ค์ ดคอร รัปช่ันประเทศชาต  

 

์์์ 
 
 
์



4. การร  วมแสดงส ัญลักษณต  อต ้านการท  จร ิต 
 

โรงเร ยนเกาะส เหร นำก จกรรมการแสดงสัญลักษณ ต อต้านการท จร ตมาใช้ในการจัด์ ก จกรรมและ์ ในการประช์ มต างๆ์ เพ่ือกระต ้นเต์ือนให้
เจ้าหน้าท ่ตระหนักถึงการร ์วมก์ันต ์อต์้านการ์ ท จร ต์ อันนำไปสู วัฒนธรรมการไม ทนต อการท จร ต์ สร้างความตระหนักและให้คำม่ันในการร วมกัน์ ป้องกันการท จร ต
ปลูกฝังค าน ยมความซ่ือสัตย ส จร ต์ณ์โรงเร ยนเกาะส เหร ์โดยม คณะครูและ์บ คลากรทางการศึกษาและนักเร ยน์ร วมก จกรรมดังกล าว์ซ่ึงค ากล าวปฏ ญญาดังน ้
ขอให้ค าม่ัน์ สัญญาต อพันธกรณ ในการต อต้านการท จร ตท กรูปแบบด้วยการขับเคล่ือนโครงการเสร มสร้าง ์ ค ณธรรมจร ยธรรมและธรรมาภ บาลใน
โรงเร ยนเกาะส เหร ดังน  ้

1. เ์ราจะร วมกันป์้องกันและต อต้านการท์ จร ตท กรูปแบบ 
2. เ์ราจะปล์ูกฝังค ์าน ยมความซ์ื่อสัตย ส จร ตให์้เป์ นว ถ ช ว์ ตในสถานศึกษาส์ังคมและช มชน์ 

3.เราจะสร้างเครือข ายความซ่ือสัตย ส จร ตระหว างสถานศึกษาองค กรและหน วยงานท ่ เก ่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและม ความยั่งยืนท้ังหมดน ้เพ่ือธำรง
ชาต ไทยให้เก ดสถ ตเสถ ยรสถาพร์ตลอดจ รัฐต กาล 



5. นโยบายการเสรม สร ้างคณ ธรรมและความโปร  งใสในการดำเน ิน งานของหน วยงาน 

 
นางเภาพรรณ์ ว์งค์ ไทย์ผ์้์ูอำนวยการโรงเร ์ยนเกาะส ์เหร ์ ได์้กำหนดและมอบนโยบายการ์เสร มสร้างค ณธรรมและความโปร งใสในการดำเน นงานของ

หน วยงานประจ าปีงบประมาณ์ ๒๕๖5์ ในคราวประช มครูและบ คลากรทางการศึกษาโรงเร ยนเกาะส เหร นำไปใช้เป็นมาตรฐานและแนว์ ปฏ บัต ควบค์ู กับกฎ์
ระเบ์ ยบและข้อบ์ังค์ับอ่ืน์ๆ 

 
์ 



6. การอบรมเพ ื่อเสร ิมสร ้างค  ณธรรมจริยธรรมและความ โปร งใสในการด าเนนิงาน 

โรงเร ยนเกาะส เหร ์ จัดก จกรรมอบรมเพ่ือเสร มสร้างค ณธรรม์จร ยธรรมและความโปร งใส์ ในโรงเร ยน์โดยม ์นางเภาพรรณ์ ว์งค์ ไทย์ผ์ู้อ านวยการ
โรงเร ยนเกาะส ์เหร ์บรรยายให์้ความรู์้เรื ์อง์“ค ์ณธรรมและความโปร ์งใสในโรงเร ์ยน”ให์้แก ์น์ักเร ์ยน์ เพื ์อส ์งเสร ์มและยกระด์ับการด์าเน์ นงาน์ด้านค ณธรรม
และความโปร งใสของโรงเร ยนให้เก ดประส ทธ ภาพ์โปร งใส์ตรวจสอบได้์และส งผล์ต อภาพล์ักษณ ขององค์ กร์รวมถึงเพ่ือสร้างวัฒนธรรมขององค์ กร์ เก ่ยวกับ
ความซ์ื่อสัตย ส จร ต 

์์์ 

์์์์์ 
7. ก ิจกรรมอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ การเสร ิมสร ้างธรรมาภ ิบาลในองค ์กร 

โรงเร ยนเกาะส เหร ์ จัดก จกรรมการเสร มสร้างธรรมาภ บาลในองค กร์ โดยม เจ้าหน้าท ่จาก์ หน วยงานภายนอกมาทำก จกรรมให้ความรู้์ ระดมความ
ค์ ดเห์ นเก ่ยวกับการนำหล์ักธรรมาภ ์บาลใน์ ประเด นท ่ได้รับมอบหมายมาใช้เป็นหลักในการด าเน นงานอย างไรบ้าง์ และภายหลังท ่ได้ระดม์ ความค์ ดเห์ นเสร จ
แล้วให้ดำเน นการน าเสนอให้เจ์้าหน์้าท ์์ กล ์์ มอื ์นๆทราบด์้วยว ์ธ ์การน์ าเสนอ์ ต ์างๆ์ ท์ ่สมาช กแต ละท มได้ร วมกันค์ ด์เช น์การเต้นประกอบเพลงค์ ณธรรม์พร์้อม
แสดงบทบาทประกอบ์ ซ่ึงก จกรรมดังกล าวเป็นการร วมกันแลกเปล ่ยนความค ดเห นการน าหลักธรรมาภ บาลมาใช้ท า์ ให้เห นเป็นรูปธรรมสามารถนาไปปฏ บัต ได้
จร ง์ อันส งผลให้เก ดวัฒนธรรมขององค กรต อไป 

์์์์์



8. การจัดทำสื่อประชาสัมพนธ์ 
 

โรงเร ยนเกาะส เหร ์จัดท าส่ือประชาสัมพันธ ์เพ่ือรณรงค ให้เจ้าหน้าท ่ต อต้าน์การท จร ต์และสร้างวัฒนธรรมองค กร์เก ่ยวกับการค ดตระหนักและให้
ความส าคัญกับการต อต้านการท จร ต์ และด าเน นงาน์ อย างซ่ือสัตย ์ โปร งใส์ ม ความส จร ตและร วมกันรณรงค ให้ผู้ท ่พบเห นส่ือ์ ประชาสัมพันธ ดังกล าวเก ด
ความตระหนักและม แนวค ดท ่จะร วมกันต อต้านการท จร ตต อไป 


