
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร “ครอบครัวรัชดา” เน้นการท างานเป็น
ทีม แบบครอบครัว ผู้บริหารเปรียบเสมือนพ่อแม่ ครูรุ่นพี่ ดูแลครูรุ่นน้อง พัฒนางานควบคู่ไปกับการพัฒนาคน 
พัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยการที่บุคลากรในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีการเข้าอบรมทั้งใน และ
นอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพ่ือเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของ
บุคลากรเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เสริมสร้างการท างานเป็นทีม เข้าร่วมเครือข่าย “เครอืโรงเรียน
รัชดาภิเษก” กิจกรรม “เหย้าเยือนเพ่ือนรัชดา” ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเป้าหมาย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตร มีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนา
บุคลากร ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  เช่น การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงเวลา เต็มก าลังความสามารถ 
การร่วมท างานในฝ่ายที่ตนเองสังกัด อีกท้ังท าหน้าที่ครูที่ปรึกษา ที่ดูแลนักเรียนในที่ปรึกษา ด้วยระบบการ
นิเทศภายในกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน และดูแลช่วยเหลือแนะน าเป็น
กัลยาณมิตร การนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนิเทศ ติดตามการท างาน ให้ขวัญ 
และก าลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมการท างานเป็นทีมของบุคลากร นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการ
ในการท างานของสถานศึกษา โดยเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และบุคคลในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พิจารณา และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  
รปูแบบของวัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นค่านิยมที่ดีงาม และ โดย
มีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสื่อสาร การถ่ายทอด การปลูกฝัง จากรุ่นสู่รุ่น จากการปฏิบัติของ
บุคคลสู่บุคคล ครูรุ่นพ่ีสู่ครูรุ่นน้อง ความเป็น “ครอบครัวรัชดา” ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีงาม มีการร่วมมือการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
กลยุทธ์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑) มีการประชุมประจ าเดือน ภายในสถานศึกษา เพ่ือรับฟังค าชี้แจงจากฝ่ายบริหาร ให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูล ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น และพิจารณาข้อคิดเห็นนั้นร่วมกัน สรุปเป็น 
มติในที่ประชุม หรือข้อตกลง ในการน าไปใช้การปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๒) มีการสื่อสารกันของบุคลกรภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
    ๒.๑ รูปแบบเป็นทางการ เช่น การประชุมย่อยกลุ่มงาน การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การประชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การประชุมโครงการ กิจกรรมย่อย ต่าง ๆ ตามวัน และเวลาที่
ได้ตกลงกันร่วมกัน 

    ๒.๒ รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ดังนี้ 
    - การสร้างกลุ่มไลน์ (Line Group) “โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก” เพ่ือแจ้งข้อมูล 

ข่าวสาร หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
    - การสร้างกลุ่มไลน์ (Line Group) “แจ้งไปราชการ ลา” ส าหรับใช้ในการแจ้ง 



ข้อมูลการไปราชการ - ลา ของบุคลากร เพื่อให้ทราบข้อมูลการไปราชการและการลาของบุคลากร สามารถพบ
ข้อมูลได้โดยง่าย และรวดเร็ว 

    - การสร้างกลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook) กลุ่ม “ครูละหานทรายรัชดาภิเษก” เพ่ือลงแจ้งข่าว และลง
เอกสารทีส่ าคัญ ให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้เข้าไปโหลดไฟล์ (file) งานส าหรบัใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ 
ภายในสถานศึกษา 

๓) มีการดูแลช่วยเหลือการท างานกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เช่น แต่งตั้งมอบหมายงานให้ครูผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ หรือผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่า (ครูรุ่นพ่ี) คอยช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะนา ให้ค าปรึกษา 
แก่ครูใหม่ (ครูรุ่นน้อง) ที่เข้ามาในสถานศึกษา ช่วงแรก ที่ยังไม่มีความเข้าใจในการท างาน หรือเกิดปัญหาด้าน
อ่ืน ๆ เช่น การดูแล การให้ค าปรึกษานักเรียนที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน บริบทของสถานศึกษา และบริบทในชุมชน การมอบหมายงานในหน้าที่
พิเศษ มีลักษณะเป็นครอบครัวมีครูรุ่นพ่ี ครูรุ่นกลาง และครูรุ่นน้องเพ่ือส่งมอบถ่ายทอดงาน อย่างเป็น
ครอบครัว 

๔) มีการติดตาม การนิเทศการทางานของบุคลากรอยู่เสมอ เช่น การนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ การนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร การประเมินครูผู้ช่วย การประเมินเพ่ือขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลกรให้ตระหนักในหน้าที่ พัฒนาความรู้ความสามารถ และพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ซึ่งการติดตามการนิเทศนั้นเกิดข้ึนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ที่มีการให้ค าแนะน า อาทิ การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ รวมถึงการปฏิบัติตน ให้มีความเหมาะสม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๕) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีการสังกัดกลุ่ม
งาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล กลุ่มกิจการ
นักเรียน และรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ เช่น งานเลขานุการ งานพยาบาล งานทะเบียนวัดผล งานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน งานพัฒนาบุคลากร เพื่อท าหน้าที่ในการดูแลนักเรียน บุคลากร และสถานที่ของโรงเรียน 
ช่วยให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเอง และมีการพัฒนาความรู้ของตนเองในทุกด้าน  

๖) ธรรมเนียมการแต่งกายของบุคลากรในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกดังนี้ 
 - วันจันทร์ แต่งกายด้วยชุดข้าราชการ 

 - วันอังคาร แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
 - วันพุธ แต่งกายด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

            - วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วยกางเกงวอร์ม – เสื้อบุรีรัมย์  (ชุดพละ) 
  - วันศุกร์ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

การประชุมครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 



 

 

 

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 



 

 

  

 

การนิเทศภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 



 

  
 

กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 



 

  
 

การท างานเป็นทีม 
 



  
 

การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

 



 

 

กิจกรรมเหย้าเยือนเพื่อนรัชดา 
 


