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โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก สหวิทยำเขตละหำนทรำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำบุรีรัมย์ มีนโยบำยเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน      
มีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส ำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้ำที่ ตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ดังนี้ 
   ข้อ 1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องรักษำจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่ำงมีคุณธรรม โดยมีแนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ 
   1) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกท่ีดี มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐำนะข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   3) กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำแสดงออก และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
   4) มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 
   5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ที่สะท้อนถึงคุณภำพ
ผู้เรียน 
   6) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

             7) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร                
ทำงกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำ 
             8) เคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ค ำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคล 
  ข้อ 2 แนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนี้ เป็นกรอบ
แนวทำงท่ีแสดงถึงกำรประพฤติปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งในกำรปฏิบัติตน
จะต้องค ำนึงถึงข้อเท็จจริง สภำพแวดล้อม และปัจจัยในขณะนั้นด้วย 
  ข้อ 3 กรณีท่ีส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำข้อก ำหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดเพ่ิมเติมจำกประมวลจริยธรรม ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรักษำ
จริยธรรมตำมข้อก ำหนดจริยธรรมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดเพ่ิมเติมนั้นด้วย 
  ข้อ 4 ให้เป็นหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในกำรส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับ
ดูแลให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร รวมถึงส่งเสริม
และพัฒนำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีพฤติกรรมทำงจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดี  

  



  
กิจกรรมที่ รายละเอียด 

ความสอดคล้อง 
กับประมวลจริยธรรม 

กิจกรรมที่ 1 เคำรพธงชำติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญ ประจ ำวัน ข้อ 1.1 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันส ำคัญ น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ข้อ 1.1 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมร่วมกลุ่มพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

และกำรพัฒนำตนเองของผู้บริหำร ครู และบุคลำกร 
ข้อ 1.3, 1.5 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประชุม ข้อ 1.5 
กิจกรรมที่ 5 ครูดีศรรีัชดำ ข้อ 1.7 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสืบสำนประเพณีไทย ข้อ 1.7 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อ 1.8 

 
  



เคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญ ประจ าวัน  

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ด ำเนินกิจกรรมเคำรพธงชำติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญ เป็นประจ ำทุก
วัน เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกรยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำม

โดยกำรจัดท ำหนังสือแจ้งเรื่องกำรแต่งกำยประจ ำวัน เพ่ือสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร น ำไป
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

ประกาศการแต่งกายประจ าวันโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
1. วันจันทร์    ชุดข้ำรำชกำร 
2. วันอังคำร  ชุดผ้ำไทย ผ้ำภูอัคนี ผ้ำพ้ืนเมือง 
3. วันพุธ  ชุดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ชุดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
4. วันพฤหัสบดี  ชุดกีฬำ เสื้อบุรีรัมย์ 
5. วันศุกร์   ชุดสุภำพ 

ก าหนดกิจกรรมหน้าเสาธง 
1. เข้ำแถวเคำรพธงชำติ ครูที่ปรึกษำประจ ำแถวนักเรียน 
2. สวดมนต์สั้น 
3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
4. อบรมวินัย ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรประจ ำวัน 
  ก าหนดกิจกรรมเปิดค่าย/การประชุมต่าง ๆ 
1. จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
2. พิธีเคำรพธงชำติ 
3. สวดมนต์สั้น 
4. กล่ำวปฏิญญำเขตสุจริต 
5. พิธีเปิดค่ำย/กำรประชุม 

  



ภาพกิจกรรมที่ 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญ ประจ าวัน  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมวันส าคัญ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีกำรด ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนรักและเทิดทูนในสถำนบันพระมหำกษัตริย์ เช่น กิจกรรมถวำยพำยพุ่มสักกำระ 
รัชกำลที่ 10 กำรจัดนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ กิจกรรมถวำยพำนพุ่มและจุดเทียนชัยถวำยพระพรพระรำชินี และ
กิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ เป็นต้น 

  



ภาพกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันส าคัญ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 

 
 

  



กิจกรรมร่วมกลุ่มพัฒนานวตักรรมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
ตนเอง ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก มีนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี จึงจัดโครงกำรส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ืออบรมครู
สร้ำงคลิปด้วยโปรแกรม Filmora X และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตำมประมวลจริยธรรมข้อ 1.3 กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำแสดงออก และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
ในกำรริเริ่ม คิดค้น พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยประสำนควำม
ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยี 

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก 

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร

  



ภาพกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมร่วมกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
และการพัฒนาตนเอง ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

 

 



 
  



กิจกรรมประชุม  

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ ที่สะท้อนถึงคุณภำพผู้เรียน มีกำรด ำเนินกิจกรรมประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำนทุกระดับ                
เช่น ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร ประชุม
คณะครู ประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประชุมกลุ่มงำน ประชุมตำมภำรกิจต่ำง ๆ  เป็นต้น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำย 
วำงแผนกำรท ำงำน ติดตำมงำน สรุปและประเมินผล หำแนวทำงพัฒนำงำน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

  



กิจกรรมประชุม  
 







 
  



กิจกรรมครดูีศรีรัชดา 

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมยกย่องครูที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี เช่น ครูดี
ศรีรัชดำ ครูผู้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่วิชำกำรตำมมำตรฐำน ครูผู้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอด
เยี่ยม  ครูดีเด่นจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมครูให้ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

  



กิจกรรมครูดีศรีรัชดา

 
 



 
  



 

  



  



 
  





กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย 

 
โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรด ำเนินกิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำมใน
ท้องถิ่น เช่น กำรแต่งกำยตำมประเพณีไทย ประเพณีข้ึนเขำพนมรุ้ง ประเพณีแห่เทียนพรรษำ ประเพณีลอย
กระทง  เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมครูให้บุคลำกรด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

  



กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

 
  







กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก เคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ค ำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับ
ควำมแตกต่ำงของบุคคล มีกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยำวชน เช่น กำรเยี่ยมบ้ำน กำรคัดกรอง            
กำรประชุมผู้ปกครอง กำรให้ทุนกำรศึกษำนักเรียนยำกจน กำรอบรมทักษะชีวิต ด้ำนเพศ ด้ำนกำรใช้สื่อ
ดิจิทัล ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนภัยจรำจร กำรฉีดวัคซีนโควิด มีช่องทำงกำรติดต่อ/กำรมีส่วนร่วม/กำรแสดง
ควำมคิดเห็นต่อโรงเรียน เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมครูให้บุคลำกรเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ค ำนึงถึงสิทธิเด็ก 
และยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคลพัฒนำนักเรียนให้เต็มศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 
  



กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 



ช่องทางการติดต่อ/การมีส่วนร่วม/การแสดงความคิดเห็นต่อโรงเรียน 

 



 
  



 













 


