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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
           ๑.การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือ            
มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครู และ
บุคลากร ทางการศึกษาทุกคนตั้งแต่ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน ตลอดจน         
ครูในโรงเรียน ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายใน องค์กรแล้ว ก็ยากท่ีจะพบเจอกับค าว่า องค์กร
แห่งความยั่งยืน  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในองค์กรและผู้มี
ส่ วน ไ ด้ ส่ วน เสี ย  เพื่ อพัฒนาคนและพัฒนางาน ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
ประชุมครู   และประชุมผู้ปกครองเพื่ อ เสนอนโยบาย       
และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
 

๒. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจ าเป็นอีก
ประการหนึ่งในการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง 
คือการมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีทัศนคติใน
การเปิดใจ กว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมจะ
ยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งท่ีเป็นนโยบายขององค์กร น าไป 
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เกิดความยั่งยืน

ในองค์กร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ
ยอมรับความคิดเห็นและมีการพัฒนาตนเองรับความรู้
ใหม่ๆ  เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางานพัฒนาองค์กร  
โดยการเข้ารับการอบรมทางวิชาการ  รวมถึงการเปิดใจ
กว้างยอมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง
จากการสะท้อนปัญหาในการประชุมผู้ปกครอง 

ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ประชุมผู้ปกครองปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวนัที ่๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 



๒ 
 

            ๓. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ                
( Trust and Respect ) : การขับเคลื่อนองค์กรสู่      
ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัด คือ ความไว้
เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับในตัวบุคลากรใน  องค์กร 
ผู้บริหารควร ไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถของ
บุคลากรภายในองค์กร ท่ีตนเองได้ สัมภาษณ์หรือร่วมงาน
กับองค์กรด้วยตนเอง ต้องสร้างมิตรภาพท่ีดีในหมู่ของ
คนท างานไม่แบ่งชนชั้นในการท างาน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ให้ความ
ร่วมมือและยอมรับฟังความคิดเห็นของซึ่งกันและกันโดยมีการเสนอปัญหาจากการปฏิบัติงานและ
ช่วยกันระดมความคิดเหน็เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๔. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
ยั่งยืน นั้น คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน 
ว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิก
ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา มุ่งหวังผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนมากท่ีสุด  ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย  หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนอบรมนักเรียน  
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละสายชั้น 
            ๕. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ยุคอดีต ยุคปัจจุบันหรือยุค 
อนาคตก็ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง      
ในการ น าพาองค์กร ให้ฝ่าฟันไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมแห่งความย่ังยืน
ดังนั้น ผู้บริหารและคณะครูทุกคน จะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันท่ีจะขจัดปัดเป่า
ความขัดแย้งที ่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ในองค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
หรือความคิดเห็นต่าง แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความ
สามัคคี โดยคณะครูและบคุลากรของโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวเล็งเห็นความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่
แตกแยก  ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานและพัฒนา
องค์กรเป็นไปด้วยความพร้อมเพียงและมี
ประสิทธิภาพ  ให้ความร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
 

ประชุมประจ าเดอืนเพื่อเสนอนโยบาย  และรับฟัง
ปัญหาจากคณะครูและบุคลากร 22 สิงหาคม ๒๕๖๓ 

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างของโรงเรียนด้วยความพร้อมเพียง 

“กิจกรรมวันแม ่๒๕๖๓” 
@@ 



๓ 
 

 ๖. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) :         
คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลาดยาวบริหารงานบนความถูกต้อง
โปร่งใส  ยุติธรรม  เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สามารถขจัด
ความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความคิดท่ี
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรมีความเป็นเอกฉันท์หรือ
ฉันทามติต่างๆ ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเกี่ยวกับ

การ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะครูส่วนใหญข่องโรงเรียนเห็นชอบ
และพูดเป็น เสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกันด้วยความพร้อมเพียง เห็นได้จากการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและมีความรับผิดชอบ ส่งผลให้การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงความพร้องเพรียงใน
การแต่งกายท่ีสุภาพเรียนร้อย 
           ๗. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : ผู้บริหารของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีวิสัยทัศน์
ท่ีดีในการบริหาร แสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับครูได้เห็นเป็นตัวอย่างได้      
มิใช่เพียงติด ประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึง การกล้าท่ีจะตัดสินใจ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี  ส่งผลให้บุคลากรของทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาวปฏิบัติตน เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
องค์กร 
            ๘. การรวมพลัง ( Synergy ) : คณะครูและบุคลากรของทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว    
มีการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน คือ การรวมพลังของทุกคนในองค์กร รวมพลัง
เป็นอันหนึ่งเดียวกันช่วยเหลือกันภายในโรงเรียน ส่งผลให้มีพลังท่ีสามารถจะท าอะไรให้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นท่ียอมรับและให้ความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอก  โดย
เหน็ได้จากการท่ีทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้รับความไว้วางใจจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ในการจัดงานส าคัญเนื่องจากมีบุคลากรท่ีมีความสามัคคีร่วมแรง
ร่วมใจในการปฏิบัติงาน  เช่น งานวันครู  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่  เป็นต้น 
           ๙. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : โรงเรียนอนุบาลลาดยาว    
มีจุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร 
หรือวิสัยทัศน์ (Vision ) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รวมไปถึงการ
สื่อสารและกิจกรรมท่ีต่อเนื่องภายในองค์กร เพื่อหาทางออก
หรือหลุดพ้นอุปสรรคท่ี เกิดขึ้นมีการประชุมชี้แจงก่อนการ
ด าเนินงานทุกครั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้แนวทางในการ

กิจกรรมวันไหว้ครูประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรฯ 
๒๒-๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๔ 
 

ปฏิบัติงานส่งผลให้ปฏิบตัิงาน    ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
          ๑๐. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) :                        
โรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป       
ตามยคุเศรษฐกิจท่ี เปลีย่นแปลงไป ผู้บริหารมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และ พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบท้ัง ๙ 
ประการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable Organization )  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


