
การดาํเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
โรงเรียนมธัยมวิภาวดี 

 โรงเรยีนมธัยมวภิาวด ี ไดด้ําเนินงานตามนโยบายการบรหิาร ทรพัยากรบุคคล ดงันี้ จดัระบบ
บรหิารจดัการองคก์รตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีเพื่อใหเ้อื้อตอ่การ บรหิารงาน บคุคล เป็น
แบบอย่างทีด่ ีเป็นผูนํ้า และมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีโดย 
1. ประกาศปฏญิญา อนัประกอบดว้ยคํามัน่สญัญาและเจตจํานงในการบรหิารสถานศกึษา คอื  
1.1 ดว้ยเกยีรตขิองขา้ : ขา้ของสญัญาว่า  
 ขอ้ 1 ขา้จะบรหิารจดัการตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ียดึผลประโยชน์ ของ 
นักเรยีน ครู บุคคลกรทางการศกึษา ประชาชน และประเทศชาต ิเป็นสาํคญั มุ่งสรา้งเสรมิความ ซื่อสตัย ์
สุจรติในการปฏบิตัริาชการ 
  ขอ้ 2 ขา้จะจดัระบบบรหิารจดัการใหส้ะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพประสทิธผิล โดย คาํนึงถงึ
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นสาํคญั  
 ขอ้ 3 ขา้จะจดัระบบบรหิารจดัการเงนิและงบประมาณใหถู้กตอ้ง โปร่งใส คุม้ค่า ตรวจสอบ ได ้มี
ประสทิธภิาพ ขอ้ 4 ขา้จะจดัระบบบรหิารงานบคุคลใหเ้กดิความเสมอภาค เท่าเทยีม เป็นธรรม โดยไม่ 
เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม ขอ้ 5 ขา้จะมุง่มัน่ในการยกระดบัคุณภาพการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้โดย
ส่งเสรมิ ความ เขม้แขง็ของโรงเรยีนและครูในการจดัการศกึษาและการเรยีนรูท้ีใ่ชโ้รงเรยีนและหอ้งเรยีน
เป็นฐานใน การพฒันา 
1.2 เจตจํานงสู่การปฏบิตั ิ 

ขอ้ 1 จะปฏบิตัตินใหเ้ป็นผูต้รงต่อเวลา  
ขอ้ 2 จะปฏบิตัหินา้ทีใ่หถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ และวนิัย  
ขอ้ 3 จะเป็นแบบอย่างทีด่ดีา้นความซื่อสตัย ์ 

ขอ้ 4 จะยดึมัน่ในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
ขอ้ 5 จะมุ่งมัน่ในการบรหิารทีด่ ี 
2. กําหนดนโยบายโรงเรยีนมธัยมวภิาวด ี ซึง่ใชเ้ป็น วสิยัทศัน์และแนวทางการพฒันาเขตพืน้ที่
การศกึษา อนัประกอบดว้ย 

2.1 วสิยัทศัน์ 
“ผูเ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาบนพืน้ฐานความเป็นไทย”  

2.2 แนวทางการพฒันา  
2.2.1 พฒันาระบบบรหิารการจดัการศกึษาตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืง ทีด่ ีโดยการ มี

ส่วนรวม และปรบัระบบบรหิารสู่โรงเรยีน คนืครูสู่หอ้งเรยีน ลดงานธุรการและศกึษานิเทศก์ร่วมทําใน
การ พฒันาคุณภาพการศกึษาในระดบัสถานศกึษาและหอ้งเรยีน รวมทัง้มอบหมายความรบัผดิชอบสู่
ระดบังาน ตามภารกจิ ระดบัพืน้ทีแ่ละระดบันโยบาย  

2.2.2 จดัระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนมธัยมวภิาวด ี 



2.2.3 ส่งเสรมิและพฒันาองคก์รและคุณภาพคร ูบุคคลกรทางการศกึษาและคุณภาพ ผูเ้รยีน 
โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมทีเ่ขม้แขง็ อนัประกอบดว้ย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบยีบและวนิัย 
ความ ซือ่สตัยส์ุจรติ ความรบัผดิชอบและการบรกิารทีด่ ี 

2.2.4 เสรมิสรา้งความซื่อสตัยส์ุจรติโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดําเนินงานภาครบั (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพฒันาเป็นแบบอย่างทีด่ดีา้นความซือ่สตัยส์ุจรติ  

2.2.5 จดัทําและทบทวนแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา คุณภาพ 
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แผนพฒันา 
การศกึษาของ ภาคการศกึษาและจงัหวดัตามบรบิทความตอ้งการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยใช้
เป้าหมายเชงิ ยุทธศาสตร ์20 ปีเป็นเป้าหมายความสาํเรจ็ทีส่าํคญั 2.3.6 จดัทําแผนปฏบิตักิารประจําปี 
เพื่อนําแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาสู่การปฏบิตั ิโดย อาศยัหลกัวชิาการ ความคดิรเิริม่ นวตักรรม การ
ปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ ตลอดจนการวจิยัมาใชก้ําหนดโครงการ/ กจิกรรมการดําเนินงานและบูรณาการกบั
มาตรฐานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา นโยบายและ ITA  

2.2.6 จดัทําแผนพฒันาคุณภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพือ่ยกระดบัผลการเรยีนรูข้อง ผูเ้รยีน ที่
มุ่งเน้นการส่งเสรมิความเขม้แขง็การจดัการศกึษาของโรงเรยีน และความเขม้แขง็ในการจดัการเรยีนรู ้
ของคร ู 

2.2.7 นํานโยบายทีส่าํคญัของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการ การศกึษา
ขัน้พืน้ฐานและสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสู่การปฏบิตั ิโดยวเิคราะหค์วามสําคญั ประกาศกําหนด 
นโยบายจดัทําแผนงาน โครงการสู่การปฏบิตัติลอดจนนเิทศ ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานการปฏบิตัิ
อย่าง ตอ่เนื่อง  

2.2.8 ประยุกตใ์ชห้ลกัการบรหิารคุณภาพองคก์ร (PDCA) ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) 
การดําเนินงานตามแผน (Do) การตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรบัปรุงแกไ้ข (Act) 
มาใช ้พฒันาคุณภาพการบรหิารและการดาํเนนิการทุกระดบั ทัง้ระดบัสาํนักงาน ระดบักลุ่ม ระดบังาน 
และ ระดบั โครงการ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายอย่างมคีุณภาพ  

2.2.9 จดัใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ การดําเนินงานในทกุ ระดบัทัง้ ระดบั
โรงเรยีน ระดบัหอ้งเรยีน ระดบักลุ่ม ระดบับุคคล และระดบั โครงการ/กกิรรมการดําเนินงาน และจดัให้ 
มกีารเรยีนรู ้ปรบัปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการดาํเนินงาน  

2.2.10 ศกึษา เรยีนรูแ้ละนําศาสตรพ์ระราชาเป็นพลงัขบัเคลื่อนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ หลกั
เศรษฐกจิพอเพยีง ควบคู่กบัการนํานวตักรรมและนําเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาใชใ้นการ บรหิารจดั 
การศกึษาการเรยีนรูแ้ละการบรกิาร 
3. กําหนดแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและลูกจา้งในสถานศกึษา อนัประกอบดว้ย  
 3.1 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ียดึผลประโยชน์ของนักเรยีน คร ู
บุคคลกรทางการศกึษา ประชาชน และประเทศเป็นสาํคญั  
 3.2 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความซือ่สตัยส์ุจรติ ไม่ยดึผลประโยชน์ของตนเอง และพวก พอ้ง
โดยมชิอบ  



 3.3 จดัระบบและขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหส้ะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดย 
คํานึงถงึความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นสาํคญั  
 3.4 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ดว้ยความรกั ความเมตตา สง่เสรมิ บรรยากาศ
ทีเ่ป็นกลัยาณมติรในโรงเรยีนและหอ้งเรยีน  
 3.5 มุ่งเน้นยกระดบัคุณภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหส้งูขึน้อย่างรอบดา้น  
 3.6 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยเป็นแบบอยา่งทีด่เีกีย่วกบัการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 
ระเบยีบและวนิัย ความซื่อสตัยส์ุจรติ ความรบัผดิชอบและบรกิารทีด่ี  
 3.7 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกีย่วกบัการเงนิและงบประมาณใหถู้กตอ้ง โปร่งใส คุม้ค่า มี 
ประสทิธภิาพตรวจสอบได ้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ  
 3.8 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลดว้ยความเสมอภาค เทา่เทยีม เป็น 
ธรรมไม่เลอืกปฏบิตัแิละไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ  
 3.9 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยให ้ความสาํคญัก ับการนําน โยบายของรฐับ าล 
กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสู่
การ ปฏบิตัใิหเ้กดิผลสาํเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม  
 3.10 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยประยุกต์ใชห้ลกัการบรหิารคุณภาพ (PDCA) ประกอบดว้ย การ
วางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ 
ปรบัปรุง แกไ้ข (Act) งานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  
 3.11 จดัใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการดําเนินงานอยา่งต่อเนื่องทัง้ ใน
ระดบับุคคล ระดบัหอ้งเรยีน ระดบัโรงเรยีน ตลอดจนระดบัโครงการและกจิกรรมการดําเนินงานพรอ้มทัง้
จดัให ้มกีารเรยีนรู ้ปรบัปรุงการดาํเนินงาน  
 3.12 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยศกึษาเรยีนรู ้และนําศาสตรข์องพระราชาเป็นพลงั ขบัเคลื่อน การ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ควบคูก่บัการนํานวตักรรมและ เทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน  
 3.13 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความมุง่มัน่ เพือ่ใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในระดบัดเีดน่เป็นพเิศษใน เรือ่ง
ต่อไปนี้ คอื ยกระดบัการศกึษาของผูเ้รยีน ยกระดบัผลสอบ O-NET การประกนัคุณภาพ การศกึษาการ
ดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพงึพอใจของประชาชนและผูร้บับรกิารตลอดจน ผลสาํเรจ็ตาม
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี เพือ่ความมัน่คง มัง่ค ัง่ และยัง่ยนืของประชาชน และประเทศ 
 
 
 


