
 
 

  การเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

๑. ความเป็นมา 
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)  เป็นหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแล 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๑ มหีน้าท่ีดาํเนินการจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้ เป็นไปตามอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา ๓๘ 
แหง่พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ  พ. ศ. ๒๕๔๒  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  และมาตรา 
๓๗ แหง่พระราชบญัญติัระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ ๒๕๔๖ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ  (ฉบบัท่ี ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบบัท่ี ๒) และพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบบัท่ี ๓ )  พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงมผีลบงัคบัใชต้ั้งแต ่ วนัท่ี  ๒๓  
กรกฎาคม ๒๕๕๓  เป็นตน้ไป ขอให้สถานศึกษาภายใตสํ้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอีาํนาจ 
หน้าท่ีดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าท่ีของสํานักงาน การศึกษาตามกฎหมายวา่
ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอาํนาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปน้ี 

(๑) จดัทาํนโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาขอสถานศึกษาใหด้คลอ้งกบั  
นโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ทอ้งถ่ิน  

(๒)  วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจง้การจดัสรร 
งบประมาณท่ีไดรั้บให้หนว่ยงานรับทราบ  

(๓)  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
(๔)  ศึกษาวเิคราะห์   วจิยัและรวบรวมข้อมลูสารสนเทศดา้นการศึกษาในสถานศึกษา  
(๕)  ประสานการระดมทรัพยากรดา้นตา่งๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อ 

สง่เสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา และพฒันาการศึกษาในสถานศึกษา  
(๖)  จดัระบบประกนัคณุภาพการศึกษาและประเมนิผลสถานศึกษา   
(๗)  ดาํเนินการและประสานสง่เสริมสนับสนุนการวจิัยและพฒันาการศึกษาในสถานศึกษา   
(๘)  ปฏิบติังานรว่มกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือท่ี  

มอบหมายและไดม้ีการแบง่สว่นราชการ  ดงัน้ี 
      ๑.   กลุม่อาํนวยการ 
      ๒.  กลุม่นโยบายและแผน 
      ๓.  กลุม่บริหางงานทัว่ไป  
      ๔.  กลุม่บริหารงานบุคคล 
      ๕.  กลุม่บริหารงานวชิาการ 
      ๖.  กลุม่บริหารงานงบประมาณ 
   



ในการดาํเนินงานตามบทบาทอาํนาจหน้าท่ีดงักลา่วงานจะสัมฤทธ์ิผลบรรลุเป้าหมายและ 
วสัิยทศัน์ขององค์กรไดจ้ะตอ้งอาศยัความร่วมมอืของบุคลากรในสถานศึกษาและผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรในองค์กรเป็นสําคญัแมว้า่การกาํหนดลกัษณะงานและเป้าหมายผลงานจะมสีว่นชว่ยให้บุคลากร 
ผูป้ฏิบติัสามารถปฏิบติังานให้เป็นไปตามผลท่ีคาดหวงัได ้ แตห่ากมกีารกาํหนดหรือการชี้แนะ  
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักจ็ะเอ้ือตอ่การบรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กรและไดรั้บผลลพัธ์ ท่ีพึงประสงค์ไดง้า่ยย่ิงข้ึน 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)  จึงไดจ้ดัทาํคา่นิยมในองค์กร ข้ึนซ่ึงเป็นคา่นิยม 
รว่มของคนในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรดงัน้ี 
“จิตบริการสานความร่วมมือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ยึดติดหลักธรรมาภิบาล”  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กดิเป็นวฒันธรรม 
องค์กรท่ีพึงปลูกฝังแนะแนวการประพฤติปฏิบติัตนเองท่ีคาดหวงัให้ เกดิข้ึนแกบุ่คลากรในองค์กร 
บุคลากรเกดิความภาคภูมใิจ ความรักความผูกพนักบัองค์กรบุคลากรสามารถมองตนออก บอกตนเองได้
วา่ควรจะดาํเนินงานอยา่งไร และประเมนิตนเองไดอ้ยา่งม ัน่ใจวา่ เมือ่ปฏิบติัตนตามคา่นิยมขององ ค์กรแลว้
ยอ่มสง่ผลดีตอ่ผลงานของตน และองค์กรได ้  
๒. ความหมายของค่านิยม   

กอ่สวสัด์ิพานิช (๒๕๓๕)  ไดก้ลา่ววา่ คา่นิยม เป็นความคิด พฤติกรรมและส่ิงอ่ืนท่ีคนใน 
สังคมหน่ึงเห็นวา่มคีณุคา่จึงยอมรับมาปฏิบติัและหวงแหนไวร้ะยะหน่ึง คา่นิยมมกัเปล่ียนแปลงไปตาม 
กาลสมยั  ความคิดเห็นของคนในสังคมพนัส หันนาคินทร์ (๒๕๓๗) กลา่วถึงความหมายของคคา่นิยมไวว้า่ 
เป็นการยอมรับนับถือและพร้อมท่ีจะ ปฏิบติัตามคณุคา่ท่ีคนหรือกลุม่คนในสังคม มตีอ่ส่ิงตา่งๆ อาจเป็นวตัถุ 
ความคิดหรือการกระทาํ เชน่ เศรษฐกจิ สังคม ทั้งน้ี ไดม้กีารประเมนิคา่จากทศันะตา่งๆ โดยรอบคอบแลว้ 

Phenix (๑๙๙๒)  ให้นิยามวา่  “คา่นิยมคือความชอบ ความสามารถจาํแนกให้
ความเห็นความแตกตา่ง ของความชอบกบัความไมช่อบได ้ โดยการประเมนิผล”  

Ruch (๑๙๙๒) กลา่วไวว้า่  คา่นิยมเป็นแรงจูงใจอนัสําคญัท่ีมีตอ่จุดมุง่หมายในชีวติจุดมุง่หมาย
ชีวติไดม้าแลว้คุม้คา่ เราจะกลา่ววา่จุดมุง่หมายนั้นมีคา่นิยมสูง ถา้จุดมุง่หมายใดไดม้าแลว้ไมคุ่ม่คา่ 
นั้นมคีา่นิยมในระดบัต ่า ส่ิงใดท่ีบุคคลพยายามหลีกเล่ียง แสดงวา่บุคคลนั้นมคีา่นิยมท่ีไปในทางลบตอ่ส่ิงนั้น
คา่นิยมจึงมบีทบาทและอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบุคคล 
  

จากทศันะตา่งๆ เกีย่วกบัความหมายของคา่นิยมเมือ่ประมวลแล้วสรุปไดว้า่  คา่นิยม เป็น
ส่ิงสําคญัประการ ในการคงอยู ่ของสังคมมนุษย์  คา่นิยมมบีทบาทตอ่ความคิดและการแสดงออก 
ทางพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ทาํให้สังคมมคีวามโน้มเอียงไปในทางเดียวกนัในสังคมนั้นๆ อนัจะ 
เป็นแนวทางท่ีมนุษย์จะประพฤติตนใน แนวทางใดแนวทางหน่ึงท่ีตวัเองไดพ้ิจารณาไตรต่รองแลว้
วา่เป็นส่ิงท่ีดีสําหรับตนหรือสังคมยอมรับ ปฏิบติัตามแนวคิดนั้นๆ อยา่งสม า่เสมอ อยา่งน้อยกช็ ัว่ระยะ 
เวลาหน่ึง แตอ่าจเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และตามความคิดเห็นของมนุษย์ ในสังคมนั้น 
๓.ความสําคัญของค่านิยม 
 

๓.๑ ชว่ยเสริมสร้างหลกัศีลธรรมซ่ึงบุคคลจะใชใ้นการพิจารณาการกระทาํของตนอยา่งมเีหตุผล  
๓.๒ ชว่ยให้ บุคคลตดัสินใจวา่ส่ิงใดผิดส่ิงใดถูกดีหรือไมดี่มคีุณคา่หรือไมม่ีคณุคา่ควรหรือไม ่  

ควรทาํมอิีทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกบับุคคลอ่ืนเลือกกกิจกรรมทางสังคม 
ซ่ึงตนจะตอ้งเขา้ไปรว่มดว้ย  

๓.๓ ชว่ยให้บุคคลกาํหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ  



๓.๔ ชว่ยสร้างมาตรฐานและแบบฉบบัจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคล  
๔. หน้าทีข่องค่านิยม  

สุนทรี โคมนิและสนิท สมคัรการ  (๒๕๔๐)( กลา่วถึงหน้าท่ีของคา่นิยม ๗  อยา่งไวด้งัน้ี 
 

๑.คา่นิยมจูง(Lead)( เป็นคา่นิยมท่ีชว่ยให้บุคคลไดแ้สดงจุดยืนของตนในเร่ืองตา่งๆเกีย่วกบั 
สังคมออกมาอยา่งชดัเจน  

๒.คา่นิยมเป็นตวัชว่ยกาํหนด(Predispose)ให้บุคคลนิยมอุดมการณ์ทางการเมอืงบางอุดมการณ์
มากกวา่อุดมการณ์อ่ืน  

๓.คา่นิยมเป็นบรรทดัฐานท่ีชว่ยในการกระท าให้บุคคลประพฤติและแสดงตัวตอ่ผูอ่ื้นท่ีประพฤติ
เป็ปกติอยูทุ่กวนั 

๔.คา่นิยมเป็นบรรทดัฐานท่ีใชใ้นการประเมนิ(Evaluate) ตดัสินการชื่นชมยก
ยอ่งการตาํหนิติเตียนตวัเองและการกระทาํของผู ้อ่ืนคา่นิยมเป็นจุดกลางของการศึกษากระบวนการ 
เปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นคา่นิยมเป็นบรรทดัฐานท่ีถูกใชใ้นการชกัชวน(Persuade) หรือสร้างประสิทธิผล
ตอ่คนอ่ืนคา่นิยมเป็นบรรทัดฐาน ท่ีถูกใชเ้ป็นฐาน(Base)สําหรับกระบวนการให้เหตุผลตอ่ความนึกคิด 
และการกระทาํของตน 
 

สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ  (๒๕๔๒)ไดใ้ห้ความคิดเห็นเกีย่วกบัหน้าท่ีของคา่นิยม
วา่ คา่นิยมเป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก เน่ืองจากวา่ คา่นิยมท่ีมนุษย์มีอยูน่ั้น ทาํหน้าท่ีมากมายหลาย ของมนุษย์
ท่ีสําคญัคือ 
 

๑. คา่นิยมท าเป็นบรรทดัฐาน หรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลกลา่วคือ  

คา่นิยมจะเป็นตวักาํหนดการแสดงออกพฤติกรรมของจะทาํหรือไมเ่ราวา่ คา่นิยมจะเป็นตวักาํหนดการ 

แสดงออกของพฤติกรรมของเราวา่บุคคลควรจะทาํหรือไมค่วรจะทาํส่ิงใดคา่นิยมจะชว่ยกาํหนดจุดยืนใน 
ตา่งๆไมว่า่จะเป็นเศรษฐกจิสังคมการเมืองและคา่นิยมจะประเมนิการปฏิบัติการตา่งๆทาํหน้าท่ี ทั้งของตวั 

บุคคลเองและของคนอ่ืน  
๒. คา่นิยมทาํหน้าท่ีเป็นแบบแผนในการตัดสินใจและการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตา่งๆ ในบางกรณี 

ตอ้งเจอกบัสถานการณ์บางอยา่ง ท่ีขัดแยง้กนัทาํให้เขาต้องเลือกทางใดทางหน่ึงเชน่ การปฏิบติัตาม

ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเครง่ครัดกบัความเ ป็นตวัของตวัเองหรือรักษาความเป็นอิสระของตวัเองการปฏิบัติ

ดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริตแตย่ากจนกบัการปฏิบัติงานในท่ีไมสุ่จริต   
๓. คา่นิยมทาํหน้าท่ีเป็นแรงจูงใจหรือผลกัดนัของบุคคลเชน่บุคคลท่ีมคีวามนิยมชมชอบในการ 

มอีายุยาวนานหรือสุขภาพดีกจ็ะมแีรงผลกัดนัให้อยากออกกาํลงักายอยูเ่สมอตลอดจนมคีวามรอบคอบใน 
การบริโภคอาหารบุคคลท่ีมคีวามนิยมเกีย่วกบัวตัถุนิยมสูงก็จะมีความขยนัขนัแข็งและเพียรพยายามในการ
ท างานเพื่อให้ไดม้าทาํงานเพื่อเงินทองและส่ิงของท่ีพึงปรารถนาคา่นิยมจะทาํก  าหนดเกณฑ์
หรือมาตรฐานในการแสดงออกของพฤติกรรมชว่ยตัดสินใจในกรณีท่ีบุคคลไดพ้บกบัสถานการณ์บางอยา่งท่ี 
ขดัแยง้กนัและตอ้งเลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึงและคา่นิยมยงัชว่ยเสริมสร้างความสนใจและความตั้งใจ 
ท่ีจะนําไปสูก่ารแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมท่ีตัวเองยึด 
 
๔. ขั้นตอนการกําหนดค่านิยม การปลูกฝังคา่นิยมท่ีพึงประสง ค์จนเกิดผลเ ป็นการปฏิบัติอยา่ง 



สม า่เสมอทั้งองค์กร มขีั้นดาํเนินการดงัน้ี 
๔.๑ นําวสัิยทศัน์และแผนกลยุทธ์ขององค์กรมากาํหนดคา่นิยมในองค์กร 
๔.๒ ทุกคนในองค์กรมสีว่นรว่มในการก  าหนดคา่นิยม 
๔.๓ กาํหนดคาํจาํกดัความของคา่นิยมในองค์กร ซ่ึงตอ้งมจีาํนวนนับอยูส่ามารถจดจาํไดง้า่ย 
๔.๔ คา่นิยมตอ้งอยูใ่นวสัิยท่ีบุคลากรในองค์กรทุกคนสามารถปฏิบัติได ้  
๔.๕ คา่นิยมแตล่ะรายการควรสง่เสริมซ่ึงกนัและกนั และเมือ่ปฏิบติัแลว้จะสง่เสริมกลยุทธ์  

องค์กร 
๕. การดําเนินงานจัดทาํค่านิยม 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) กาํหนดดาํเนินงานจดัทาํคา่นิยมในองค์กร ดงัน้ี 
๕.๑ คณะผูบ้ริหารการศึกษาระดบัโรงเรียนท่ีวเิคราะห์ร่วมกนัสังเคราะห์ขอ้มลูใน 

องค์กร นํามาจดัทาํคา่นิยม 
๕.๒ กาํหนดคาํจาํกดัความของคา่นิยม 
๕.๓ กาํหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร  
๕.๔ ดาํเนินการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์และสง่เสริมคา่นิยมให้คนในองค์กรเขา้ใจตรงกนัเพื่อให้

บุคลากรสามารถปฏิบติัได้ถูกตอ้งตามแนวทางท่ีคาดหวงัอยา่งสม า่เสมอ  
๕.๕ ประเมนิผลการดาํเนินงานในการเสริมสร้างคา่นิยมของบุคลากรในองค์กรเพื่อวดัความ

คืบหน้าและประสิทธิภาพประสิทธิผลของคา่นิยม อีกทั้งเพื่อให้ไดข้อ้มลูไปปรับปรุงพฒันาในส่ิงท่ีจะตอ่ 
เพิ่มเติม ตลอดจนปรับปรุงระบบตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง  
๖. ค่านิยมของโรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) กาํหนดคา่นิยมในองค์กรรว่มกนัคือ  
“จิตบริการสานความร่วมมือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ยึดตดหลักธรรมาภิบาล ”เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนไดใ้ช ้
เป็นแนวทางในการปฏิบติัตน และไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคา่นิยมไวม้ดีงัน้ี  

๑. จิตบริการ(Service Mind)  
บุคลากรในองค์กรมจิีตสํานึกในการให้บริการท่ีดี ยินดีและเต็มใจให้บริการดว้ยความ 

รวดเร็วถูกตอ้งและคาํนึงถึงประโยชน์สุขของผู ้มารับบริการเป็นส าคญัส่ิงอ านวยความสะดวกจดั
สถานท่ี และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยตอ่ผู้มาขอรับบริการ 

๒. สานความรว่มมือ(Cooperation)  
การปฏิบติังานในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ยึดหลกัการบริหารงานแบบมสี ่วน

รว่ม ในการพฒันาองค์กรการส่ือสารสร้างความเขา้ใจในแนวทาง และกรอบแนวทางการด าเนินงาน เน้น
การถา่ยทอด แบง่ป็นความรู้ระหวา่งบุคลากรในองค์กร และมกีารท างานรว่มกนัเป็นทีม (เกง่รวมไมเ่กง่
เด่ียว)  
 

๓. มุง่สูผ่ลสัมฤทธ์ิ  (Result)  
นํากระบวนการการบริหารแบบมุง่ผลสัมฤทธ์ิประยุกต์ใชโ้ดยการจัดแผนกลยุทธ์  

และแผนดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ ให้สอดคลอ้งเชื่อมโยงกบันโยบายและเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์  ขององค์กรรวมทั้งมกีารก  าหนดตัวชี้วดัผลสัมฤทธ์ิท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม

และสามารถประเมนิผลได ้ ในทุกระดบัตั้งแตระดบัองค์การลงไปจนถึงระดับตวับุคคลอยา่งเป็น
รูปธรรมมกีารรายงานผลสัมฤทธ์ิรายปีเพื่อเผยแพรตอ่ประชาชนซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุวตัถุประสงค์ของทางราชการ 



 
 ๔.ยึดติดหลกัธรรมาภิบาล  (Good Governance) โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) ได้
ในการบริหารจดัการองค์กรประกอบไปด้วย ๖ หลกัการ มรีายละเอียด ดงัน้ี  
 ๑)หลกันิติธรรม  (The Rule of Law) คือ การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบตา่งๆ 
ซ่ึงรวมถึงการไมเ่ลือกปฏิบัติการไมล่ะเมดิกฎหมาย และการไมล่ะเมดิสิทธิของผูอ่ื้น  

   ๒)หลกัคณุธรรม (Morality)คือ การยึดมัน่ ถือม ัน่ในคณุธรรมความดีงามความถูกตอ้งตาม  
ทาํนองคลองธรรมรวมถึงมีความซ่ือสัตย์  จริงใจและยึดมัน่ในความสุจริตคณุธรรมเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง
ในการด าเนินชีวติทั้งความประพฤติและจิตใจซ่ึงแตล่ะสังคมกาํหนดและยอมรับปฏิบัติกนั เชน่ ซ่ือสัตย์  
อดทน เมตตากรุณา เสียสละ เป็นตน้  

๓)  หลกัความโปรง่ใส  (Accountability) คือ ความถูกตอ้ง ชดัเจน ปฏิบติัตามหลกัการท่ี 
ควรจะเป็นรวมถึงการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมีกระบวการตรวจสอบความถูกต้องได ้
รวมทั้งการให้ และรับขอ้มลูท่ีเป็นจริงตรงไปตรงมาทนัเวลาในระดบักจิการ 

๔) หลกัการมสีว่นรว่ม  (Participation)  คือ การให้โอกาสบุคคลท่ีเกีย่วขอ้งเขา้มามีสว่นร่วม 
ในการตดัสินใจ ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีสําคญัรวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าคาํแนะนํามารว่มวางแผน 
และปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงค์ในระดบัสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลหลากหลายและมคีวามคิดเห็น 
ท่ีแตกตา่ง หลกัการมสีว่นรว่มจะชว่ยประสานความคิดเห็นหรือความต้องการท่ีแตกตา่ง เพื่ออยูบ่น 
พื้นฐานโดยคาํนึงถึงประโยชน์สว่นรวมในระดบักิจการองค์กรจะกาํหนดให้มคีณะกรรมการ 
ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีประสบการณ์หลากหลายชว่ยให้บริหารงานขององค์กรใบรรลุวตัถุประสงค์  

๕) หลกัความรับผิดชอบ  (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบในงานของตน ความ
รับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเองรวมถึงการตระหนักและส านึกในสิทธิและหน้าท่ี  
                   ๖)หลกัความคุม้คา่  (Cost  –Effectiveness or Economy) คือ การบริหารจดัการให้เกดิประโยชน์
สูงสุดในระดบับุคคลความคุ้มคา่เทียบเคียงไดก้บัความประหยดัไมฟุ่่มเฟือยและใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่
อยา่งจาํกดัให้เกดิประโยชน์อยา่งคุม้คา่ในระดับกิจการ คือ การบริหารจดัการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดหรือเกดิมลูคา่มากท่ีสุด เชน่ การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยัง่ยืน   

ค่านิยมและวัฒนธรรมมีความสัมพนัธ์กันอย่างไร 
คา่นิยมเป็นแนวปฏิบติัขององค์กรท่ีสมาชิกในองค์กรใชเ้ป็นมาตรฐานและกรอบ

แนวทางทิศทางในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งโดยสมาชิกทุกคนจะตอ้งรับรู้และรว่มปฏิบัติซ่ึงจะ
น าไปสูก่ารมพีฤติกรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัคา่นิยมจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรและการท่ีจะ
เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรไดน้ั้นจะตอ้งมกีารก  าหนดคา่นิยมอนัถือเป็นแกนของ “วฒันธรรม
องค์กร”เสียกอ่นคา่นิยมจึงเป็นขั้นตอนแรกจากนั้นจะตอ้ง ส่ือสารคา่นิยมนั้นให้กลายเป็นพฤติกรรม
ของคนในองค์กรจะตอ้งมกีารเสริมแรงเพื่อให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามอยา่งตอ่เน่ืองจน
กลายเป็นวฒันธรรมองค์กรในท่ีสุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรของโรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอุปถัมภ์)  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ค่านิยม / วัฒนธรรมในองค์กร กิจกรรม/โครงการ/การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานต่อค่านิยม/
วัฒนธรรมและองค์กร 

หลักฐานร่องรอย/การด าเนินงาน 

จิตบริการ (Service Mind) 
 

๑.ก  าหนดกรอบแนวทางการให้บริการ 
ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปรง่ใส มคีณุธรรม
เพื่อเป็นกรอบในการให้ บริการของ
บุคลากร 
๒.ผูรั้บบริการเกดิความพึงพอใจเกิด
ความสุข สง่ผลตอ่การการเขา้รับบริการ  
กลุม่ในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง      
(ใจดีอุปถมัภ์)พฒันาคณุภาพการศึกษา  
๓.จดัมมุเสริมสร้างความรู้ให้แกผู่ ้มารับ
บริการ 
๔.จดับริการแบบฟอร์มของทางราชการ 
เพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว ทั้งในรูป
เอกสาร และOnline 
๕.จดัท าแบบสอบถามประเมนิความพึง
พอใจของผูม้าขอรับบริการ 
 

๑.เจา้หน้าท่ีให้การตอ้นรับดว้ยความย้ิม
แยม้ออ่นน้อม 
๒.จดับรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยตอ่ผู้มา
ขอรับบริการ 
-จดัมมุบริการเคร่ืองด่ืม   
-สถานท่ีจอดรถ    
-สวนหยอ่ม    
-แผนผงั ก  าหนดขั้นตอนการให้บริการ 
๓.เกดิความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
ผูรั้บบริการกบับุคลการกรในองค์กร 

-ภาพถา่ย  
-แบบประเมนิความพึงพอใจใน  
  

 



ค่านิยม / วัฒนธรรมในองค์กร กิจกรรม/โครงการ/การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานต่อค่านิยม/วัฒนธรรมและ
องค์กร 

หลักฐานร่องรอย/การด าเนินงาน 

๒. สานความรว่มมือ
(COOPERATION) 
 

๑.โครงการประชมุขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย  
-ประชมุคณะครูผูเ้กีย่วขอ้งก  าหนดทุก
ส้ินเดือนเพื่อรับรู้ แนวทางการ
ขบัเคล่ือนคณุภาพการศึกษาแลกเปล่ียน
เรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ของ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) 
๒.การจดักจิกรรมงานวนัครู ๒๕๖๓ 
๓.ประชมุเสวนาทางวชิาการ 
 
  
 
 

บุคลากรในองค์กรรับรู้ทิศทางการด าเนินงาน 
๑.โครงการฯ  
๒.เกดิการสร้างสรรค์งานใหม ่
ความคิดและการแลกเปล่ียน เรียนรู้ จากบุคคล 
เชน่พลงัความคิดสติปัญญาความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์เป็นตน้ 
๓. มบีรรยากาศการปฏิบัติงานแบบ 
ประชาธิปไตย  
๔. ลดความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารกบั 
ผูป้ฏิบติัเพราะเกดิความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัมี
สว่นชว่ยให้ประสานงานกนัดี 
๕. เกดิผลงานท่ีมปีระสิทธิภาพและคณุภาพท่ี
ดีเพราะมกีารแบง่หน้าท่ีกนั 
๖. ความภาคภูมใิจแกบุ่คลากรเพราะทุกคนมี
สว่นรว่มในความส าเร็จของงาน 
๗.เกดิองค์ความรู้ นวตักรรมใหม ่ สรรค สร้าง
รูปแบบการปฏิบติังานใหม ่ ๆ ท่ีใชใ้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกาปฏิบติังาน 

๑.โครงการฯ   
๒.บุคลากรในองค์กรรับรู้ ทิศทางการ
ด าเนินงานบุคลากรในองค์กรรับรู้ทิศ
ทางการด าเนินงาน 
๓.ภาพถา่ยท่ีไดจ้ากการระดมความคิด 
๔.เอกสารประกอบการ 
 
 
 



ค่านิยม / วัฒนธรรมในองค์กร กิจกรรม/โครงการ/การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานต่อค่านิยม/
วัฒนธรรมและองค์กร 

หลักฐานร่องรอย/การด าเนินงาน 

๓ . ม ุง่สู่ผลสัม ฤทธิ์ (Res ult) การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ า 
ปี ๒๕๖๓  
-น ากระบวนการการบริหารแบบมุง่ 
ผลสัมฤทธ์ิมาประยุกต์ใชโ้ดยการจดัแผน 
กลยุทธ และแผนด าเนินงานอยา่งเป็น 
ระบบให้สอดคลอ้งเชื่อมโยงกบันโยบาย 
และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
รวมทั้งมกีารก  าหนดตัวชี้วดัผลสัมฤทธ์ิท่ี
ชดัเจนเป็นรูปธรรมและสามารถ
ประเมนิผลได ้

-การด าเนินงานตามโครงการฯ 
บรรลุตามวตัถุประสงค์ 

-ภาพถา่ยกจิกรรมการ 
ด าเนินงานของโครงการตา่ง ๆ 
-แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



ค่านิยม / วัฒนธรรมในองค์กร กิจกรรม/โครงการ/การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานต่อค่านิยม/วัฒนธรรม
และองค์กร 

หลักฐานร่องรอย/การด าเนินงาน 

๔. ยึดติดหลกัธรรมาภิบาล( Good 
Governance) 
ประกอบไปดว้ย ๖ หลกัการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
๑) หลกันิติธรรม(The Rule of Law) 
๒) หลกัคณุธรรม(Morality) 
๓) หลกัความโปรง่ใส(Accountability) 
๔) หลกัการมสีว่นรว่ม(Participation) 
๕)หลกัความรับผิดชอบ(Responsibility) 
๖)หลกัความคุม้คา่(Cost – Effectiveness 
or Economy)  

๑. กจิกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์บูชา
พระรัตนตรัยและร้องเพลงสดุดีจอมราชา 
๒.กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติเน่ืองในโอกาสศาสนา 
และพระมหากษตัริย์  วนัส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริย์ 
๓. ปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิัย ขอ้บงัคบัและการ
ถือปฏิบติัตามระเบียบวนิัย ให้เป็นสว่นมาตรการ 
และแนวปฏิบติังานของโรงเรียน 
๔.การแสดงออกซ่ึงความสามคัคีในองค์กรทางไม ่
มเีร่ืองร้องเรียนของขา้ราชการในหนว่ยงานดว้ย
การก  าหนดวนัสวมเส้ือสีเดียวกนั เชน่บุคลากรทุก
คนสวมเส้ือยืดสีเหลืองของโรงเรียนทุกวนัพธุ ใส่
ชดุสีขาวในวนัศุกร์วนัธรรมะของโรงเรียนเป็นตน้  
๕.กจิกรรมสร้างการรับรู้ในองค์กร  
๖. กจิกรรมสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมใน
องค์กรและประเพณีของไทยใน 
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) 

๑.บุคลากรปฏิบติังานร่วมกนั โดยยึด
ประโยชน์ภาพถา่ยกจิกรรมขององค์กรเป็น
หลกั  
๒. บุคลากรเคารพและเทิดทูนสถาบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย์ 
๓. การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกทาง
วนิัยขอ้บงัคบัและการถือปฏิบัติตาม
ระเบียบวนิัย  
๔. การด าเนินงานดา้นกฎหมาย 
 

- ภาพถา่ยกจิกรรม 

 


