
 

 การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
  

 โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี ้ 
จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอื้อต่อการ บริหารงานบุคคล เป็น

แบบอย่างท่ีดี เป็นผู้น า และมรีะบบการบริหารจัดการที่ดี โดย  
1. ประกาศปฏญิญา อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญาและเจตจ านงในการบริหารสถานศึกษา คือ  
1.1 ด้วยเกียรติของข้า: ข้าของสัญญาว่า  

ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ ของ นักเรียน คร ูบุคคลกร
ทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นส าคัญ มุ่งสร้างเสรมิความ ซื่อสตัย์ สุจริตในการปฏิบตัิราชการ  

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย ค านึงถึงความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ  

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบ ได้ มีประสิทธิภาพ  
ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบคุคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทยีม เป็นธรรม โดยไม่ เลือกปฏบิัตอิย่างไม่

เป็นธรรม  
ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรยีนของผู้เรยีนให้สูงขึ้นโดยส่งเสรมิ ความ เข้มแข็งของโรงเรียน

และครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรยีนและห้องเรียนเป็นฐานใน การ พัฒนา  
1.2 เจตจ านงสู่การปฏิบัติ  

ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์  
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรบัผดิชอบ  
ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี  

2. ก าหนดนโยบายโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา อัน
ประกอบด้วย  

2.1 วิสัยทัศน์  
โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา ผู้เรยีนมีคุณภาพ มีวินัย ใช้คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสูม่าตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วม

ท า น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา  

ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพฒันามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard) 

2.3 แนวทางการพัฒนา  
2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ด ีโดยการมีส่วนรวม และปรบัระบบ

บริหารสู่โรงเรียน คืนครูสูห่้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานเิทศกร์่วมท าในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาในระดับสถานศึกษาและ
ห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงาน ตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย  

2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา  



2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียน โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่
เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินยั ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผดิชอบและการบริการที่
ด ี 

2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตยส์ุจรติโดยใช้เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานภาครับ (ITA) 
เป็นเป้าหมายและแนวทางการพฒันาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซือ่สัตยส์ุจรติ  

2.3.5 จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบท
ความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นเป้าหมายความส าเรจ็ที่ส าคัญ  

2.3.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบตัิ โดยอาศยัหลกัวิชาการ ความคิด
ริเริม่ นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจยัมาใช้ก าหนดโครงการ/ กิจกรรมการด าเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA  

2.3.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรยีนรู้ของ ผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมความ
เข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรยีนรู้ ของครู  

2.3.8 น านโยบายที่ส าคญัของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏบิัติ โดยวิเคราะห์ความส าคญั ประกาศก าหนด นโยบายจัดท าแผนงาน โครงการสู่การปฏิบตัิตลอดจน
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบตัิอย่าง ต่อเนื่อง  

2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน 
(Do) การติดตาม ตรวจสอบและนเิทศ (Check) และการปรบัปรุงแก้ไข (Act) มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการด าเนินการ
ทุกระดับ ทั้งระดับส านักงาน ระดบักลุ่ม ระดับงาน และ ระดับโครงการ เพื่อให้การปฏิบตัิงานบรรลุเปา้หมายอย่างมีคณุภาพ  

2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศ การด าเนินงานในทุก ระดับทั้งระดับโรงเรยีน ระดับ
ห้องเรียน ระดับกลุม่ ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการด าเนินงาน และจัดให้มีการเรยีนรู ้ปรับปรุงการด าเนินงาน และ
รายงานผลการด าเนินงาน  

2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่
กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ บริหารจดัการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ  

2.4 เป้าหมายความส าเร็จ  
2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย  
1) มีคะแนนผลการประเมินคณุภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย ไมร่วมไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก  
2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรบัผิดชอบไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 40  
2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจดัการเรยีนรู้ โดย  
1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรบัผิดชอบไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40  
2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50  
2.4.4 ประชาชนและผู้รบับริการมคีวามพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การจดัการศึกษาของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  
2.4.5 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัตหิน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย  
3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา 

ประชาชน และประเทศเป็นส าคญั  
3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชนข์องตนเอง และพวก พ้องโดยมิชอบ  
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏบิัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการเป็นส าคญั  



3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม บรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรใน
โรงเรียนและห้องเรียน  

3.5 มุ่งเน้นยกระดับคณุภาพการเรยีนรู้ของผู้เรยีนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน  
3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบยีบและวินัย ความซื่อสัตย์

สุจรติ ความรับผิดชอบและบริการที่ดี  
3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และไม่

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น ธรรมไม่เลอืกปฏิบัติและไม่

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
3.9 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ความส าคญักับการน านโยบายของรฐับาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การ ปฏิบตัใิห้เกิดผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  
3.10 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคณุภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ

ด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง แก้ไข (Act) งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่องทั้ง ในระดับบุคคล ระดับ

ห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการด าเนิน พร้อมท้ังจัดให้มีการเรียนรู ้ปรับปรุงการด าเนินงาน  
3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อนการด าเนนิงาน โดยเฉพาะ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและ เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
2.13 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน เรื่องต่อไปนี้ คือ ยกระดับ

การศึกษาของผู้เรยีน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกนัคุณภาพ การศึกษาการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น 
ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน ผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ประชาชน และประเทศ 

 


