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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนบม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ  รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  
ซ่ึงจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่าย  ฉะนั้นเพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนบ้านดอนบมมีความประพฤติส านึกในหน้าที่
ของตนเอง  สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จงสมควรให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงศักดิ์ศรีและ
ส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการครู และบุคลการทางการศึกษา ยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
 
 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
  จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ 

1.จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข้อที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ

วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ข้อที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

ข้อที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

ข้อที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย 
ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข้อที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ 

ข้อที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 

ข้อที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 
 
 
 



5.จรรยาบรรณต่อสังคม 
  ข้อที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

นอกจากนั้น  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆ ที่หลายองค์กรน ามาก าหนด
เป็นแผนกลยุทธ์  เพราะจากการวิจัยถึงความส าเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลกพบว่า องค์กรที่มี
วัฒนธรรมที่ชัดเจน บุคลากรในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็น
ตัวตนขององค์กรนั้นๆ จะท าให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพของ
องค์กรได้ อย่างยั่งยืนเครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่ 
เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตั้งแต่ 
เบอร์ 1 ขององค์กรจนถึงครูอัตราจ้างหรือบุคลากรจ้างหรือบุคลากรรายเหมา ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและ 
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะพบเจอกับค าว่า 
องค์กรแห่งความยั่งยืน 
  2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีบุคลากรที่มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อม 
จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์กร น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน                  
หากองค์กรมีบุคลากรที่ปิดก้ันหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถ 
ท านายได้เลยว่า องค์กรนั้นยากท่ีจะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นของ 
ตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าหรือ 
บุคคลภายนอกท่ีมองเข้ามายังองค์กรนั้นๆ 
  3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปัจจัยที่ส าคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง ในการ 
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด ที่ขาดเสียมิได้ นั่นก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจ และ 
การยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร  
  4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น 
บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งม่ันไปสู่เป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้ 
อาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กร 
อย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่ 
ควรมองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นใน 
ใจของบุคลากร ทุกคน โอกาสในความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอม 
กันเป็นหนึ่งเดียว  
 
 
 
 
 
 



  5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป็นยุดอดีต ยุคปัจจุบันหรือยุค 
อนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง ในการ 
น าพาองคาพยพหรือองค์กร ให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพ่ือไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มี 
วัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่ 
จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ในองค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ 
หรือความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความส าเร็จใดๆ ที่ขาดองค์ประกอบของ 
ความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้ 
  6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็น 
ความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น 
ติดตามมาทันทีทันใด ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เก่ียวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไป 
อย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกัน 
หรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด าในองค์กรได้ 
  7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : คาดว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับบุคลากรทุกๆ คน หรือกล้าที่จะแสดงพฤติกรรม 
ต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับบุคลากรได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบาย 
เท่านั้น รวมไปถึง การกล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับบุคลากรซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ 
วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
  8. การรวมพลัง ( Synergy ) : ไมว่่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือก าแพงเมืองจีนหรือการเสริมสร้าง 
ความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคนเพราะแม้กระทั่งมดตัว 
เล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถท่ีจะยกอาหารชิ้นใหญ่ๆ กลับไปยังรังของมันได้ 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมายและ 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะท าความฝันหรือ 
วิสัยทัศน์ ( Vision ) ของตน ประสบความส าเร็จได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ 
เช่นกัน ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
ภายในองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับการเดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจาก 
อันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึน ในป่าไปได้ 
  10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : องค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุดเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ต้องการ
จะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหาร
คนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง 9 ประการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
             
   
 
 
 
 
 



รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร  โรงเรียนบ้านดอนบมได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการ
ค่านิยมท่ีดีงาม และก าหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปาประสงค์ของโรงเรียน โดย
มีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย การสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมี
ความผูกพันกับโรงเรียนและท าให้เกิดการร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
ถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา   ได้แก่ 

1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยก าหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้าน
ดอนบม ประชุมบุคลากรประจ าเดือน  และประชุมเม่ือมีภารกิจส าคัญเร่งด่วนอ่ืนๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และขอ 
เสนอแนะในการด าเนินงานต่างๆเพ่ือน มาสู่การพัฒนาโรงเรียน 

2) การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียน 
เพ่ือส่งข่าว เปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนใหม่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
  3) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร 

4) การท างานแบบพ่ีสอนน้อง  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคณะครู  และการท างานเป็นทีม  
  5) ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ 

6) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
-  แต่งกายชุดเครื่องแบข้าราชการทุกวันจันทร์ 

          -  แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
-  แต่งกายชุดกีฬาทุกวันพุธ  


