
 
 

 

  



 
 

ค ำน ำ 

วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัย

ความเคยชินและกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีประพฤติ ปฏิบัติความเชื่อค่านิยมรวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของ

ต่างๆวัฒนธรรม ท าให้คนรวมตัวกันเป็นสังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูป

จริยธรรมตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ จริยธรรมองค์กรถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การ

ด าเนินงานขององค์กรก้าวหน้าและส่งผลให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคมดังนั้นองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะ

เป็นงานราชการหรือเอกชนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์กรอย่าง

ถูกวิธีเพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือภาพพจน์ที่ดี  อันน ามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวของ

องค์กรซึ่งในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้

วางแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมขององค์กรโดยการก าหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือผลักดันและเปลี่ยนแปลง

ความเชื่อพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 
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นางล าดวน นักดนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้มอบแนวทางในการ 

บริหารงานบนหลักความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม และยังได้ให้ความส าคัญกับการ

ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสภายในโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ให้เป็น

หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยมี

การด าเนินการ/กิจกรรมที่เป็นการให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยต้องประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่น

ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อันน าไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มี

คุณธรรม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม

รัชมังคลาภิเษก ได้ด าเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน ทางประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือ รักษาจริยธรรมของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง  

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะ ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

4) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 

๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ที่สะท้อนถึง คุณภาพ

ผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา 

๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8) เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดย

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีกิจกรรมที่ด าเนินการตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรตำมมำตรฐำน 

ทำงจริยธรรมให้กับบุคลำกร 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคมรัชมังคลำภิเษก 
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรยึดม่ันในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์

และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยก าหนดแนวทางการประพฤติ 

ปฏิบัติตน เช่น กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน , กิจกรรมท าบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวัน 

สถาปนาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 

ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ และต่อ ผู้เกี่ยวข้อง

ในฐำนะ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยก าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน เช่น การวางแผน

การใช้อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมประชุมชี้แจงผลการ

ด าเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติ

หน้าที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ ประจ าปีการศึกา 2565 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรกล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำแสดงออก และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

โดยก าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน เช่น กิจกรรมการประชุมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนศรีจันทร์

วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 

ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว 

หรือพวกพ้อง โดยก าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน เช่น กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา , กิจกรรมให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือนักเรียนบ้านน้ าท่วม 

ด้ำนที่ 5 ด้ำนกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน มุ่งม่ันในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลัง ควำมสำมำรถ

ที่สะท้อนถึงคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพกำรศึกษำ โดยก าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน เช่น การเตรียม

ความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 

ด้ำนที่ 6  ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  โดยก าหนดแนวทางการ 

ประพฤติปฏิบัติตน เช่น สร้างจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  

ด้ำนที่ 7  ด้ำนกำรด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและรักษำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยก าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน เช่น กิจกรรมท าบุญ ตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  

ด้ำนที่ 8 ด้ำนกำรเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับควำม 

แตกต่ำงของบุคคล โดยก าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน เช่น ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความ 

ปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร และการก ากับติดตามและประเมินผลสถานศึกษาปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือ 

ป้องกัน และคุ้มครองผู้เรียนจากภยันตรายที่อาจเกิดข้ึน โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการผ่านหน้าเว็บไซต์ 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กิจกรรมการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการตั้งครรภ์ใน   

วัยเรียน และกิจกรรมการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น  

รายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ร้องเพลงมาร์ช  

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังแสดงถึงอัตลักษณ์ของ ความเป็น

ไทย ตระหนักถึงความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัย

ของนักเรียน มีผู้อ านวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนพูดคุยในตอน

เช้ากับนักเรียนหน้าเสาธงโดยจะมีเวรขึ้นหน้าเสาธงของคณะครู เพื่อสร้าง      

ปฎิสัมพันธ์ที่ดี และเพื่อแจ้งข้าวสารต่างๆให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกัน   

 

 

 

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน 
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กิจกรรมท าบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

เนื่องในวัน สถาปนาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 
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นางล าดวน นักดนตรี พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม

รัชมังคลาภิเษก ประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อหารือและแนวทางการ

ท างานต่างๆร่วมกัน 

 

กิจกรรมการประชุมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 
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กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 
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นางล าดวน นักดนตรี พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม

รัชมังคลาภิเษก เดินทางไปมอบของช่วยเหลือและให้ก าลังใจกบัครอบครัวของ

นักเรียนชั้นม.3 ทีป่ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

 

 

 

  

กิจกรรมให้ความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียน

บ้านน้ าท่วม 
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กิจกรรมการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ

การตั้งครรภ์ในวัยเรียน  
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กิจกรรมการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น 

 


