
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

โรงเรียนชลธารวิทยา  

  

โรงเรียนชลธารวิทยา ได2ดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

จัดระบบบริหารจัดการองคAกรตามหลักการบริหารกิจการบ2านเมืองท่ีดี เพ่ือให2เอ้ือตEอการ บริหารงาน บุคคล 

เปGนแบบอยEางท่ีดี เปGนผู2นํา และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย  

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด0วยคําม่ันสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา คือ   

1.1 ด%วยเกียรติของข%า : ข%าของสัญญาว6า    

ข%อ 1 ข0าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ0านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชนJ ของ  นักเรียน ครู 

บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป Mนสําค ัญ มุ Nงสร0างเสร ิมความ  ซ ื ่อส ัตยJ 

สุจริตในการปฏิบัติราชการ  

ข %อ 2  ข 0 าจะจ ัดระบบบร ิหารจ ัดการให 0สะดวก รวดเร ็ ว  ม ีประส ิทธ ิภาพประส ิทธ ิผล 

โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู0รับบริการเปMนสําคัญ  

ข%อ 3 ข0าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให0ถูกต0อง โปรNงใส คุ0มคNา ตรวจสอบ  ได0 

มีประสิทธิภาพ  

ข%อ 4 ข 0าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให0เก ิดความเสมอภาค เทNาเทียม เปMนธรรม โดยไมN  

เลือกปฏิบัติอยNางไมNเปMนธรรม    

ข%อ 5 ข0าจะมุ Nงมั ่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู 0เร ียนให0สูงขึ ้นโดยสNงเสริม ความ  

เข0มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู0ที่ใช0โรงเรียนและห0องเรียนเปMนฐานในการ 

พัฒนา  

1.2 เจตจํานงสู6การปฏิบัติ  

ข%อ 1 จะปฏิบัติตนให0เปMนผู0ตรงตNอเวลา   

ข%อ 2 จะปฏิบัติหน0าท่ีให0ถูกต0องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย       

ข%อ 3 จะเปMนแบบอยNางท่ีดีด0านความซ่ือสัตยJ       

ข%อ 4 จะยึดม่ันในหน0าท่ีความรับผิดชอบ      

ข%อ 5 จะมุNงม่ันในการบริหารท่ีดี   

2. กําหนดนโยบายโรงเรียนบ0านแมNนะ ซึ ่งใช0เปMน วิสัยทัศนJและแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที ่การศึกษา 

อันประกอบด0วย  

2.1 วิสัยทัศนD  

เด็กดี  มีความรู0  คูNวัฒนธรรม 



2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา  

ใช0โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard)  

  
2.3 แนวทางการพัฒนา  

2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ0านเมือง ที ่ดี โดยการ 

มีสNวนรวม และปรับระบบบริหารสูNโรงเรียน คืนครูสูNห0องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศกJรNวมทําในการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห0องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสูNระดับงาน 

ตามภารกิจ ระดับพ้ืนท่ีและระดับนโยบาย  

2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ0านแมNนะ   

2.3.3 สNงเสริมและพัฒนาองคJกรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู 0เรียน 

โดยปลูกฝlงคNานิยมรNวมที่เข0มแข็ง อันประกอบด0วย การตรงตNอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความ 

ซ่ือสัตยJสุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี  

2.3.4 เสริมสร0างความซื ่อสัตยJสุจริตโดยใช0เกณฑJการประเมินคุณธรรมและความ โปรNงใสใน 

การดําเนินงานภาครับ (ITA) เปMนเปqาหมายและแนวทางการพัฒนาเปMนแบบอยNางท่ีดีด0านความซ่ือสัตยJสุจริต  

2.3.5 จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให0สอดคล0องกับแผนพัฒนา คุณภาพ 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของ 

ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต0องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช0เปqาหมายเชิง ยุทธศาสตรJ 20 

ปtเปMนเปqาหมายความสําเร็จท่ีสําคัญ  

2.3.6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปt เพื ่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู Nการปฏิบัติ โดย 

อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เปMนเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช0กําหนดโครงการ/ 

กิจกรรมการดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA  



2.3.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 0ของผู 0เรียน เพื ่อยกระดับผลการเรียนรู 0ของ ผู 0เรียน 

ท่ีมุNงเน0นการสNงเสริมความเข0มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข0มแข็งในการจัดการเรียนรู0 ของครู  

2.3.8 น ํานโยบายท ี ่ส ํ าค ัญของร ัฐบาล กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ส ําน ักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูNการปฏิบัติ โดยวิเคราะหJความสําคัญ ประกาศกําหนด 

นโยบายจัดทําแผนงาน โครงการสูNการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอยNาง 

ตNอเน่ือง  

2.3.9 ประยุกตJใช0หลักการบริหารคุณภาพองคJกร (PDCA) ประกอบด0วย การวางแผน (Plan) 

การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก0ไข (Act) มาใช0 

พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสํานักงาน ระดับกลุNม ระดับงาน และ ระดับ 

โครงการ เพ่ือให0การปฏิบัติงานบรรลุเปqาหมายอยNางมีคุณภาพ  

2.3.10 จัดให0มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุก ระดับท้ัง 

ระดับโรงเรียน ระดับห0องเรียน ระดับกลุNม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการดําเนินงาน และจัดให0 

มีการเรียนรู0 ปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน  

2.3.11 ศึกษา เรียนรู 0และนําศาสตรJพระราชาเปMนพลังขับเคลื ่อนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูNกับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช0ในการ บริหารจัด 

การศึกษาการเรียนรู0และการบริการ  

2.4 เปIาหมายความสําเร็จ  

2.4.1 โรงเรียนมีความเข0มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 

1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย  ไมNรวมไมNตNํากวNาระดับดีมาก  

2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไมNน0อยกวNา ร0อยละ 60  

2.4.2 ครูมีความเข0มแข็งในการจัดการเรียนรู0 โดย  

1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไมN   น0อยกวNาร0อยละ 60  

2) นักเรียนในความรับผิดชอบผNานเกณฑJท่ีทางราชการกําหนดไมNน0อยกวNาร0อยละ 50  

2.4.3 ประชาชนและผู0รับบริการมีความพึงพอใจตNอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การ 

จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของกลุNม และของโรงเรียนไมNน0อยกวNาร0อยละ 55   

2.4.4 ประเทศชาติมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ตามยุทธศาสตรJชาติ 20 ปt   

3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหน%าท่ีราชการและลูกจ%างในสถานศึกษา อันประกอบด%วย  

3.1 ปฏิบัติหน0าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ0านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชนJของนักเรียน ครู 

บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเปMนสําคัญ   

3.2 ปฏิบัต ิหน0าที ่ราชการด0วยความซื ่อสัตยJส ุจร ิต ไมNย ึดผลประโยชนJของตนเอง และพวก 

พ0องโดยมิชอบ  



3.3 จัดระบบและขั ้นตอนการปฏิบัติงานให0สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 

คํานึงถึงความพึงพอใจของผู0รับบริการเปMนสําคัญ  

3.4 จ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู 0ท ี ่ย ึดผ ู 0 เร ียนเป Mนส ําค ัญ ด 0วยความร ัก ความเมตตา ส Nงเสริม 

บรรยากาศท่ีเปMนกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห0องเรียน  

3.5 มุNงเน0นยกระดับคุณภาพการเรียนรู0ของผู0เรียนให0สูงข้ึนอยNางรอบด0าน  

3.6 ปฏิบ ัต ิหน0าที ่ราชการโดยเปMนแบบอยNางที ่ด ี เก ี ่ยวกับการตรงตNอเวลา เคารพกฎหมาย 

ระเบียบและวินัย ความซ่ือสัตยJสุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี  

3.7 ปฏิบ ัต ิหน 0าท ี ่ราชการเก ี ่ยวก ับการเง ินและงบประมาณให0ถ ูกต 0อง โปร Nงใส ค ุ 0มค Nา มี 

ประสิทธิภาพตรวจสอบได0 และไมNแสวงหาผลประโยชนJโดยมิชอบ  

3.8 ปฏิบัติหน0าที ่ราชการเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลด0วยความเสมอภาค เทNาเทียม เปMน 

ธรรมไมNเลือกปฏิบัติและไมNแสวงหาผลประโยชนJโดยมิชอบ  

3.9 ปฏิบัติหน0าท่ีราชการโดยให0ความสําคัญกับการนํานโยบายของรัฐบาล  

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูNการ 

ปฏิบัติให0เกิดผลสําเร็จอยNางเปMนรูปธรรม  

3.10 ปฏิบัติหน0าท่ีราชการโดยประยุกตJใช0หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด0วย การวางแผน 

(Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ ปรับปรุง แก0ไข 

(Act) งานในหน0าท่ีรับผิดชอบ  

3.11 จัดให0มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอยNางตNอเนื ่องท้ัง 

ในระดับบุคคล ระดับห0องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดําเนิน พร0อมท้ังจัดให0 

มีการเรียนรู0 ปรับปรุงการดําเนินงาน  

3.12 ปฏิบัติหน0าที ่ราชการโดยศึกษาเรียนรู 0 และนําศาสตรJของพระราชาเปMนพลัง ขับเคลื ่อน 

การดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูNกับการนํานวัตกรรมและ เทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใช0ในการปฏิบัติงาน  

3.13 ปฏิบัติหน0าที ่ราชการด0วยความมุ Nงมั ่น เพื ่อให0เกิดผลสําเร็จในระดับดีเดNนเปMนพิเศษใน 

เรื ่องตNอไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู0เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพ 

การศึกษาการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน0น ความพึงพอใจของประชาชนและผู0รับบริการตลอดจน 

ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรJชาติ 20 ปt เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนของประชาชน และประเทศ  

    

  

 


