
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนาสาร 
เรื่อง  การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 โรงเรียนนาสารได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ จัดระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านท่ีดีเพ ื่อให้เอื้อต่อการบริหารงานบุคคล เป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นผู้น าและมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดีโดย 
 1. ประกาศปฏิญญาอันประกอบด้วยคามั่นสัญญาและเจตจ านงในการบริหารสถานศึกษา คือ 
  1.1 ด้วยเกียรติของข้าของสัญญาว่า 
       ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดียึดผลประโยชน์ของ 
นักเรียนครูบุคคลกรทางการศึกษาประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคัญมุ่งสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 
ในการปฏิบัติราชการ 
       ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะรวดวกเร็วมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดย 
ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
       ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใสคุ้มค่า  
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
       ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
       ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมความ 
เข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
  1.2  เจตจ านงสู่การปฏิบัติ 
        ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 
        ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและวินัย  
        ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ 
        ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
        ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี 
 2. ก าหนดนโยบายโรงเรียนนาสาร ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการการศึกษาอันประกอบด้วย 
  2.1  วิสัยทัศน์ 
  “ เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ  และเทคโนโลยี   
ควบคู่คุณธรรมตามวิถีไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
  2.2  กรอบแนวคิดการบริหารงานของโรงเรียน NS – STAR MODEL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.3 แนวทางการพัฒนา  
 2.3.1  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดย 
การมีส่วนรวมและปรับระบบบริหารสู่โรงเรียนคืนครูสู่ห้องเรียนลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ ร่วมท า 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียนรวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงาน 
ตามภารกิจระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย  
 2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครูบุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 
โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมท่ีเข้มแข็งอันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา  เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัยความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี  
 2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ภาครับ(ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.3.5 จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐานแผนพัฒนาการศึกษาของ 
ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นท่ี โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20 ปี 
เป็นเป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคัญ  
 2.3.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยอาศัยหลักวิชาการ 
ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศตลอดจนการวิจัยมาใช้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน 
และบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษานโยบายและ ITA 
 2.3.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของคร ู
 2.3.8 นโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยวิเคราะห์ความส าคัญ ประกาศก าหนด นโยบายจัดท าแผนงาน โครงการ 
สู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
      2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร(PDCA)ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน 
(Do) การติดตามตรวจสอบและนิเทศ(Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการ
ด าเนินการทุกระดับท้ังระดับส านักงาน  ระดับกลุ่ม ระดับงาน  และระดับโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ 

      2.3.10 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานในทุกระดับท้ังระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน
ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน และจัดให้ มีการเรียนรู้ปรับปรุงการด าเนินงาน และ
รายงานผลการด าเนินงาน 
      2.3.11 ศึกษาเรียนรู้และศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการด าเนินงาน โดยเฉพาะ หลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ 
กับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 
2.4  เป้าหมายความส าเร็จ 
      2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาโดย 
 
  



 
               1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดย 
รวมไมต่ ากว่าระดับดี  
                2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนกเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 
         2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้โดย 
                1)  มีคะแนนผลการทดสอบO-Net หรือNT ของนกเรียนในความรับผิดชอบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40   
 2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบร ิหารและจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของกลุ่ม และของโรงเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 55 
 2.4.4  ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษาอันประกอบด้วย 
 3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดียืดผลประโยชน์ของนักเรียน ครูบคุคลกร 
ทางการศึกษาประชาชน และประเทศเป็นส าคัญ 
 3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดติดผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบ 
 3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยค านึงถึง 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยความรักความเมตตา ส่งเสริมบรรยากาศ 
ท่ีเป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 
 3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ชองผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 
 3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 
 3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 3.9 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ความส าคัญกับการน านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.10 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  
การด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตามตรวจสอบและนิเทศ(Check) และการปรับปรุง แกไข (Act)  
งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 3.11 จัดให้มีการติดตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ังในระดับบุคคล 
ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียนตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานพร้อมท้ังจัดให้ มีการเรียนรู ้
ปรับปรงุการด าเนินงาน 
 3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลังขับเคล่ือน การด าเนินงาน  
โดยเฉพาะหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 



 3.13 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดผลส าเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน เรื่องต่อไปนี้คือ
ยกระดับการศึกษาชองผู้เรียนยกระดับผลสอบ 0-NET หรือNT การประกันคุณภาพ การศึกษาการด าเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน ผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืนของประชาชนและประเทศ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายวุฒิพร  ศฤงคาร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสาร 


