
 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) : การที่จะทำให้องค์กรไปสู่ความยัง่ยืนหรือมี

วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด หรือชัดเจนได้น้ัน การมีสว่นร่วมในองค์กรของบุคลากรทุกคน         

ล้วนแล้วแต่มีความสำคญัและความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือ    

จากทุกฝ่ายในองค์กรแล้วก็ยากที่จะพบเจอกับคำว่า “องค์กรแห่งความยั่งยืน” 

2.การเปิดใจกว้าง (Open/Candor) : สิ่งทีจ่ำเป็นอีกประการหนึ่ง ในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนกังานที่มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง 

ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและพรอ้มที่จะยอมรบัสิ่งใหม่ หรือสิ่งทีเ่ป็นนโยบายของ

องค์กร นำไปปฏิบัติอยา่งจริงจัง และหากมองในมุมกลับกันองค์กรทีม่พีนักงานที่ปิดก้ัน

หรือไมย่อมรับการเปลีย่นแปลงใดๆเป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร กส็ามารถทำนาย

ได้เลยวา่ องค์กรนั้นยากที่จะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างมีวัฒนธรรมที่

เป็นของตัวเอง และไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่า วฒันธรรมองค์กรที่แท้จริงคอือะไร ซึ่งจะส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ ทีม่องเขา้มายังองค์กรนั้นๆ  

3.ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) : ปัจจยัที่สำคญัมากอีก

สิ่งหนึ่งในการขับเคลือ่นองค์กรสูค่วามยั่งยืนหรอืมีวัฒนธรรมองค์กรที่มคีวามเด่นชัด ที่

ขาดเสียมิได้ นั่นก็คือ ความไว้เนือ้เชื่อใจ และการยอมรับในตัวบุคลากร ในเรื่องของการ

ประสานงาน การให้ความช่วยเหลอื สนับสนุน ส่งเสรมิกับภาคีเครอืข่าย การร่วม

กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ หรือการส่งเสริมความเป็นเลศิด้านทักษะอาชีพ 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายกับองค์กรต่างๆ  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนูปถัมภ์ 



4.ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา (Commitment) : การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร

อย่างยั่งยืนนั้น บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กร จะต้องมีขอ้ผูกพันหรอืพันธะสญัญา

ร่วมกันว่าทุกคนจะมุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงคท์ี่องค์กรได้จดัต้ังไว้อย่าง

ต่อเนื่อง และไม่ลม้เลิกข้อผูกพันหรอืพันธะสญัญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้อาจเขียนออกมาในรูป

ของนโยบายขององค์กร แต่สิ่งหน่ึงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยคุปัจจุบันในการบริหารองค์กร

อย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธสัญญาทางใจ ก็เป็นอีกเครื่องมอืหนึ่ง ที่ผู้บริหารหรอื

นักบริหารงานบุคคลไมค่วรมองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกที่

สัมผสัได้ถึงพันธสญัญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของบุคลากรทุกคน โอกาสในความสำเร็จ

ย่อมอยู่    ไม่ไกลเกินเอือ้ม 

5.ปณิธานในการจัดข้อขัดแย้ง ( Conflick Resolution) : ไม่วา่จะเป็นยุคอดีต ยคุ

ปัจจุบันหรือยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กร ให้ฟ่าฟันมรสมุลกูน้ีให้ผ่านพ้นเพือ่

ไปพบกับความสำเร็จในการเป็นองค์กรทีม่ีความเป็นวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้น

ผู้บริหารและบุคลากรทกุคนจะต้องร่วมแรงรว่มใจและร่วมด้วยช่วยกัน ที่จะขจัดปัดเป่า

ความขัดแย้งที่มอียูท่ั่วทกุหนทุกแห่งในองค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิด

สร้างสรรค์ หรือความคดิเห็นต่าง แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามคัค ีเพราะไมม่ี

ความสำเร็จใดๆที่ขาดองค์ประกอบของความรกัความปรารถนาดี หรือความสามคัคีของ

คนในองค์กรหรอืในสังคมไปได้ 

6.ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) : ปัจจัยข้อนี้ เกี่ยวเนื่องกับปัจจัย

แห่งความขัดแย้ง กล่าวคือ เมือ่ผู้บริหารสามารถขจัดความขัดแย้ง หรือเปลี่ยนแปลง

ความขัดแย้งให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แลว้นั้น ความเป็น

เอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาทันทีทันใด ทำให้การบริหารจัดการ

ภายในองค์กร ที่เกี่ยวกบัการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอยา่งงา่ยดายหรือมีขอ้

ขัดแย้งน้อยมาก เพราะพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบ 



7.การตัดสินใจ (Decision) : คำว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการเสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับพนักงานทุกๆคนหรอืกล้า

ที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ (Role Model) ให้กับบุคลากรได้ มิใช่เพยีงติดประกาศ

หรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึงการกลา้ที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับ

บุคลากรซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการ

แสดงพฤตกิรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองคก์ร 

8.จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ (Goal and Oject) : การทีอ่งค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมาย 

และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการกำหนดแนวทาง หรือทศิทางในการบริหารจัดการ

องค์กร ก็ยอ่มจะทำให้ความฝันหรอืวสิัยทศัน์ ( Vision) ของตนเองประสบความสำเร็จได้

ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการ ดังน้ัน การเสริมสรา้งวฒันธรรมองค์กรก็เช่นกนั ต้องมี

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจน ซ่ึงรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนือ่ง

ภายในองค์กร เพราะมฉิะนั้นแล้ว ก็จะเสมอืนกับการเดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศ ยอ่มหาทาง

ออกหรือหลุดพ้นจากภยัอันตรายหรอือุปสรรคที่เกิดขึ้นในป่าได้ 

9.การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา (Change and Development) : ชีวิตทุกชีวิตย่อม

จะต้องมีการเกิดแก่เจ็บและตาย องค์กรก็ย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา

ต่อไปตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยคุเศรษฐกิจที่มีการเปลีย่นแปลง เพราะฉะนั้น 

ผู้บริหารที่ตอ้งการจะเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รต้องคิดที่จะปรับเปลีย่นรูปแบบและ

พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร และการบริหารคนในองค์กร ให้มอีงค์ประกอบครบ

ทั้ง 9 ประการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงจะถอืได้ว่ามาในแนวทางที่ถกูต้องและ

เหมาะสมกับคำวา่ องคก์รแห่งความยั่งยืน 

 

 



กิจกรรมที่ ๒ 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้กำหนดค่านิยมองค์กร คือ 

T = Teamwork (การทำงานเป็นทีม) 

S = Success (มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ)  

L = Learning (เรียนรู้) 

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพือ่เปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของบุคลากรเพือ่

นำมาปรับปรุงและพฒันา องค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงาน ให้ขวัญและกำลังใจ

แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสรมิการทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 

ส่งเสรมิพฒันาครูให้มีความรูค้วามสามารถ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ตลอดจนเชิญบุคคลทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกับโรงเรยีน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนใน

ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีการทบทวนความเหมาะสมและความ

ต้องการตามทีโ่รงเรียนได้กำหนดไว้ในวิสัยทศันแ์ละพันธกิจของโรงเรยีน  

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร  

  โรงเรยีนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือ่เป็นการค่านยิมที่ดีงาม และ

กำหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง ยั่งยืนสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

โดยมีการส่งเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยการสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการ

ดำเนินงานที่ดีเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให้เกิดการร่วมมอืใน การ

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธภิาพ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถา่ยทอดและถือปฏิบัติกันมา 

ได้แก ่  

  1. การบริหารแบบมีสว่นร่วมโดยกำหนดประชุมฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริหาร

กลุ่มต่าง ๆ   สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประชุมครูประจำเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพือ่รับฟังความ

คิดเห็น และขอ้เสนอแนะนำในการดำเนินงานตา่ง ๆ เพือ่นำมาสู่การพฒันาโรงเรียน  



 2. การสื่อสารทีเ่ป็นรูปแบบเป็นทางการและไมเ่ปน็ทางการ เช่น การสร้าง Line 

Group ของโรงเรียนเพือ่ส่งข่าว เปิดโอกาสในการสือ่สาร แสดงความคดิเห็นของ

บุคลากรในโรงเรียนให้มปีระสิทธภิาพ รวดเร็ว  

  3. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมติร  

 4. ทำงานแบบพี่สอนน้องอย่างเป็นระบบ 

 5. อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ ์มีการสือ่สารที่ดี มีการพัฒนา

ตนเองอยู่ตลอดเวลา 

  6. ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

   - ทุกวันจันทร์ แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ  

   - ทุกวันอังคาร แต่งกายชุดพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

   - ทุกวันพุธ แต่งกายชุดลูกเสือ , ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

สำหรับครมูัธยมศึกษา  

     ตอนต้น และชุดสุภาพ สำหรับครมูัธยมศึกษา ตอนปลาย  

   - ทุกวันพฤหัสบด ีแต่งกายเสือ้ประจำของโรงเรยีน เสือ้สีแดง  

   - ทุกวันศุกร์ แต่งกายชดุผ้าไทยสวยงาม 

   - ระบบอาวโุส นอ้งทำความเคารพและศรัทธาพีด่้วยการยกมอืไหว้  

ยิ้มทักทายกัน 

   - การเยี่ยมเยอืนบุคลากรกรณีเจ็บป่วย การคลอดบุตร การร่วมงานต่าง ๆ 

ของครอบครัวบคุลากร 

 

 

 



กิจกรรมที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมที่ ๕ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๔ 

กิจกรรม "ตักบาตรเติมบุญก่อนเริ่มงาน"  เป็นประจำทุกวันสำคญัทางศาสนา ตั้งแต่เวลา 

07.30 - 08.00 น. เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรยีนมโีอกาสทำบุญตักบาตร  

ได้ร่วมกันอนุรักษส์่งเสรมิสืบทอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วฒันธรรมอันดีงานของไทย  

อีกทั้งเพือ่เป็นขวญักำลงัใจ และเกิดความเป็นสริิมงคลในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ ๕ 

โรงเรยีนมุ่งมั่นให้คณุครใูนโรงเรียนนึกถึง ห่วงใย และให้ความช่วยเหลอืผู้ที่ดอ้ยโอกาส
กว่าในสังคมเสมอ อีกทัง้ยินดีสนับสนุนให้คุณครูของโรงเรยีนทำกิจกรรมดีๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนทีเ่กี่ยวข้องกับสถานศึกษา หรือที่อยู่โดยรอบสถานศึกษา ซึ่งในที่สุดก็
คือสังคมในประเทศไทย เพื่อให้กิจกรรมเพือ่สังคมดำเนินไปอย่างตอ่เนื่องและเห็นผล
มากขึ้น 

 


