
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 

 
 

โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคมได�ดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
จัดระบบบริหารจัดการองค"กรตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เพ่ือให�เอ้ือต&อการ บริหารงาน 

บุคคล เป(นแบบอย&างท่ีดี เป(นผู�นํา และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย 
๑. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด�วยคําม่ันสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา คือ 
๑.๑ ด�วยเกียรติของข�า : ข�าขอสัญญาว&า  

ข�อ ๑ ข�าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน" ของ นักเรียน ครู 
บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป(นสําคัญ มุ&งสร�างเสริมความ ซ่ือสัตย" สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

ข�อ ๒ ข�าจะจัดระบบบริหารจัดการให�สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย 
คํานึงถึงความพึงพอใจของผู�รับบริการเป(นสําคัญ  

ข�อ ๓ ข�าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให�ถูกต�อง โปร&งใส คุ�มค&า ตรวจสอบ ได� 
มีประสิทธิภาพ  

ข�อ ๔ ข�าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให�เกิดความเสมอภาค เท&าเทียม เป(นธรรม โดยไม& 
เลือกปฏิบัติอย&างไม&เป(นธรรม  

ข�อ ๕ ข�าจะมุ&งม่ันในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู�เรียนให�สูงข้ึนโดยส&งเสริม ความ 
เข�มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู�ท่ีใช�โรงเรียนและห�องเรียนเป(นฐานในการพ ัฒนา 

๑.๒ เจตจํานงสู&การปฏิบัติ 
ข�อ ๑ จะปฏิบัติตนให�เป(นผู�ตรงต&อเวลา  
ข�อ ๒ จะปฏิบัติหน�าท่ีให�ถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ข�อ ๓ จะเป(นแบบอย&างท่ีดีด�านความซ่ือสัตย"  
ข�อ ๔ จะยึดม่ันในหน�าท่ีความรับผิดชอบ  
ข�อ ๕ จะมุ&งม่ันในการบริหารท่ีดี 

๒. กําหนดนโยบายโรงเรียนบ�านแม&นะ ซ่ึงใช�เป(น วิสัยทัศน"และแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษาอันประกอบด�วย 
๒.๑ วิสัยทัศน" 

“เป(นโรงเรียนท่ีมุ&งเน�นพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู� คู&คุณธรรม มีจิตอาสา รู�เท&าทันเทคโนโล 
มีสุนทรียภาพ ก�าวสู&มาตรฐานสากล” 

๒.๒ กรอบแนวคิดการพัฒนา 
ใช�โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการIntegration( Standard) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ แนวทางการพัฒนา  
๒.๓.๑ พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมือง ท่ีดี โดย การมีส&วนรวม 

และปรับระบบบริหารสู&โรงเรียน คืนครูสู&ห�องเรียน ลดงานธุรการและศึกษาน ิเทศ "ร&วมทําในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห�องเรียน รวมท้ังมอบหมายความรับผิดชอบสู&ระดับงาน ตามภารกิจ 
ระดับพ้ืนท่ีและระดับนโยบาย 

๒.๓.๒ จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
๒.๓.๓ ส&งเสริมและพัฒนาองค"กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู�เรียน 

โดยปลูกฝRงค&านิยมร&วมท่ีเข�มแข็ง อันประกอบด�วย การตรงต&อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ควา ซ่ือสัตย"สุจริต 
ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี  

๒.๓.๔ เสริมสร�างความซ่ือสัตย"สุจริตโดยใช�เกณฑ"การประเมินคุณธรรมและความโปร&งใสใน 
การดําเนินงานภาครัฐ (ITA) เป(นเปVาหมายและแนวทางการพัฒนาเป(นแบบอย&างท่ีดีด�านความซ่ือสัตย"สุจริต 

๒.๓.๕ จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�สอดคล�องกับแผนพัฒนา คุณภาพ  
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํา แผนพัฒนา การศึกษาของ 
ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต�องการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใช�เปVาหมายเชิง ยุทธศาสตร" ๒๐ 
ปXเป(นเปVาหมายความสําเร็จท่ีสําคัญ  

๒.๓.๖ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปX เพ่ือนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู&การปฏิบัติ โดย 
อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป(นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช�กําหนดโครงการ/ 
กิจกรรมการดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานโยบายและITA  

          ๒.๓.๗ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู�ของผู�เรียน เพ่ือยกระดับผลการเรียนรู�ของ ผู�เรียน 
ท่ีมุ&งเน�นการส&งเสริมความเข�มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข�มแข็งในการจัดการเรียนรู�  ของครู 

๒.๓.๘ นํานโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ 



 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู&การปฏิบัติ โดยวิเคราะห"ความสําคัญ ประกาศกําหนด 
นโยบายจัดทําแผนงาน โครงการสู&การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย&างต&อเนื่อง 

๒.๓.๙ ประยุกต"ใช�หลักการบริหารคุณภาพองค"กร(PDCA)ประกอบด�วย การวางแผน  
(Plan)การดําเนินงานตามแผน (Do)การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก�ไข (Act) 
มาใช�พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ท้ังระดับสํานักงาน ระดับกลุ&ม ระดับงาน และ 
ระดับโครงการ เพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุเปVาหมายอย&างมีคุณภาพ 

๒.๓.๑๐ จัดให�มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุก ระดับท้ัง  
ระดับโรงเรียน ระดับห�องเรียน ระดับกลุ&ม ระดับบุคคล และระดับจกรรมการดําเนินงานโครงการ/กิ และจัด 
ให�มีการเรียนรู� ปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน  

๒.๓.๑๑ ศึกษา เรียนรู�และนําศาสตร"พระราชาเป(นพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู&กับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช�ในการ บริหารจัด 
การศึกษาการเรียนรู�และการบริการ 

๒.๔ เปVาหมายความสําเร็จ 
๒.๔.๑ โรงเรียนมีความเข�มแข็งในการจัดการศึกษา โดย  

๑) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย 
ไม&รวมไม&ต&fากว&าระดับดีมาก 

๒) มีคะแนนผลการทดสอบO-Net หรือNT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม& 
น�อยกว&า ร�อยละ๔๐ 

๒.๔.๒ ครูมีความเข�มแข็งในการจัดการเรียนรู� โดย 
๑) มีคะแนนผลการทดสอบO-Net ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม& 

น�อยกว&าร�อยละ๔๐ 
๒) นักเรียนในความรับผิดชอบผ&านเกณฑ"ท่ีทางราชการกําหนดไม&น�อยกว&าร�อยละ๕๐ 

๒.๔.๔ ประชาชนและผู�รับบริการมีความพึงพอใจต&อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การ  
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของกลุ&ม และของโรงเรียนไม&น�อยกว&าร�อยละ55  
                    ๒.๔.๕ ประเทศชาติมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร"ชาติ20ปX 

๓. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีราชการและลูกจ�างในสถานศึกษา อันประกอบด�วย  
๓.๑ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน"ของนักเรียน ครู 

บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป(นสําคัญ  
๓.๒ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความซ่ือสัตย"สุจริต ไม&ยึดผลประโยชน"ของตนเอง และพวกพ�องโดยมิชอบ 
๓.๓ จัดระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานให�สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 

คํานึงถึงความพึงพอใจของผู�รับบริการเป(นสําคัญ 



 
๓.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ียึดผู�เรียนเป(นสําคัญ ด�วยความรัก ความเมตตา ส&งเสริม 

บรรยากาศท่ีเป(นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห�องเรียน 
๓.๕ มุ&งเน�นยกระดับคุณภาพการเรียนรู�ของผู�เรียนให�สูงข้ึนอย&างรอบด�าน  
๓.๖ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยเป(นแบบอย&างท่ีดีเก่ียวกับการตรงต&อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย 

ความซ่ือสัตย"สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี  
๓.๗ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการเก่ียวกับการเงินและงบประมาณให�ถูกต�อง โปร&งใส คุ�มค&า มี 

ประสิทธิภาพตรวจสอบได� และไม&แสวงหาผลประโยชน"โดยมิชอบ  
๓.๘ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลด�วยความเสมอภาค เท&าเทียม เป(น 

ธรรมไม&เลือกปฏิบัติและไม&แสวงหาผลประโยชน"โดยมิชอบ  
๓.๙ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยให�ความสําคัญกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู&การ 
ปฏิบัติให�เกิดผลสําเร็จอย&างเป(นรูปธรรม 

๓.๑๐ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยประยุกต"ใช�หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA)ประกอบด�วย  
การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) 
และการ ปรับปรุง แก�ไข (Act) งานในหน�าท่ีรับผิดชอบ  

๓.๑๑ จัดให�มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอย&างต&อเนื่องท้ัง ในระดับบุคคล 
ระดับห�องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดําเนินพร�อมท้ังจัดให� มีการเรียนรู� 
ปรับปรุงการดําเนินงาน  

๓.๑๒ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู� และนําศาสตร"ของพระราชาเป(นพลัง ขับเคลื่อน การดําเนินงาน 
โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู&กับการนํานวัตกรรมและ เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช�ในการปฏิบัติงาน  

๓.๑๓ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความมุ&งม่ัน เพ่ือให�เกิดผลสําเร็จในระดับดีเด&นเป(นพิเศษในเรื่องต&อไปนี้ คือ 
ยกระดับการศึกษาของผู�เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET การประกันคุณภาพการศึกษาการดําเนินงานตามนโยบาย 
และจุดเน�น ความพึงพอใจของประชาชนและผู�รับบริการตลอดจน ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร"ชาติ๒๐ปX เพ่ือความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 


