
ตวัช้ีวดัยอ่ย ท่ี 6.4 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 026 

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์
 โรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ไดด้ าเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี    

 จดัระบบบริหารจดัการองคก์รตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อให้เอ้ือต่อการบริหารงาน

บุคคล เป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นผูน้ า และมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี โดย 

 1. ประกาศปฏิญญา อนัประกอบดว้ยค ามัน่สัญญาและเจตจ านงในการบริหารสถานศึกษา คือ 

 1.1ดว้ยเกียรติของขา้  :  ขา้ของสัญญาวา่ 

  ขอ้ 1 ขา้จะบริหารจดัการตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดียดึผลประโยชน์  ของ

นกัเรียน ครูบุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นส าคญั มุ่งสร้างเสริมความซ่ือสัตย ์ 

สุจริตในการปฏิบติัราชการ 

  ขอ้ 2 ขา้จะจดัระบบบริหารจดัการใหส้ะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย 

ค านึงถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นส าคญั 

  ขอ้ 3 ขา้จะจดัระบบบริหารจดัการเงินและงบประมาณให้ถูกตอ้ง โปร่งใส คุม้ค่า ตรวจสอบ 

ได ้มีประสิทธิภาพ 

  ขอ้ 4 ขา้จะจดัระบบบริหารงานบุคคลใหเ้กิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่

เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

  ขอ้ 5 ขา้จะมุ่งมัน่ในการยกระดบัคุณภาพการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนโดยส่งเสริม ความ 

เขม้แขง็ของโรงเรียนและครูในการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใชโ้รงเรียนและหอ้งเรียนเป็นฐานในการ

พฒันา 

 1.2 เจตจ านงสู่การปฏิบติั 

  ขอ้ 1 จะปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูต้รงต่อเวลา 

  ขอ้ 2 จะปฏิบติัหนา้ท่ีใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และวนิยั 

  ขอ้ 3 จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นความซ่ือสัตย ์ 

  ขอ้ 4 จะยดึมัน่ในหนา้ท่ีความรู้รับผิดชอบ 

  ขอ้ 5 จะมุ่งมัน่ในการบริหารท่ีดี 

 



 2. ก าหนดนโยบายโรงเรียนบา้นแม่นะ ซ่ึงใชเ้ป็น วสิัยทศัน์และแนวทางการพฒันาเขตพื้นท่ี

การศึกษาอนัประกอบดว้ย 

  2.1 วสิัยทศัน์  

  ”ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐเ์ป็นโรงเรียนคุณภาพ

ปฐมวยัตน้แบบจดัการศึกษาไดม้าตรฐานชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากลผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถ

ด ารงชีวิตในสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข “ 

  2.2 กรอบแนวคิดการพฒันา 

  ใชโ้มเดลการพฒันารูปแบบการพฒันามาตรฐานแบบบูรณาการ(Integration Standard) 

 

 
 

  2.3 แนวทางการพฒันา 

   2.3.1 พฒันาระบบบริหารการจดัการศึกษาตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

โดยการมีส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่หอ้งเรียนลดงานธุรการและศึกษานิเทศกร่์วม

ท าในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในระดบัสถานศึกษาและหอ้งเรียนรู้  รวมทั้งมอบหมายความรู้รับผิดชอบ

สู่ระดบังานตามภารกิจ ระดบัพื้นท่ีและระดบันโยบาย 

   2.3.2 จดัระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนบา้นแม่นะ 



   2.3.3 ส่งเสริมและพฒันาองคก์รและคุณภาพครูบุคคลกรทางการศึกษาและ

คุณภาพ ผูเ้รียนโดยปลูกฝังค่านิยมร่วมท่ีเขม้แขง็อนัประกอบดว้ย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมายระเบียบ

และวนิยั ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรู้รับผดิชอบและการบริการท่ีดี 

   2.3.4 เสริมสร้างความซ่ือสัตยสุ์จริตโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพฒันาเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต 

   2.3.5 จดัท าและทบทวนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา 

คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพฒันา

การศึกษาของภาคการศึกษาและจงัหวดัตามบริบทความตอ้งการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใชเ้ป้าหมายเชิง 

ยทุธศาสตร์ 20ปีเป็นเป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคญั 

   2.3.6 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่การ

ปฏิบติั โดยอาศยัหลกัวชิาการความคิดริเร่ิม นวตักรรม การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวจิยัมาใชก้ าหนด

โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานและบูรณาการกบัมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและITA 

   2.3.7 จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อยกระดบัผลการเรียนรู้

ของ ผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมความเขม้แขง็การจดัการศึกษาของโรงเรียน และความเขม้แขง็ในการจดัการ

เรียนรู้ ของครู 

   2.3.8 น านโยบายท่ีส าคญัของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบติั โดยวเิคราะห์ความส าคญั 

ประกาศก าหนดนโยบายจดัท าแผนงาน โครงการสู่การปฏิบติัตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

   2.3.4 ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารคุณภาพองคก์ร (PDCA) ประกอบดว้ย การ

วางแผน (Plan)การด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง

แกไ้ข (Act) มาใชพ้ฒันาคุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดบั ทั้งระดบัส านกังาน ระดบักลุ่ม 

ระดบังาน และระดบัโครงการเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ 

   2.3.10 จดัใหมี้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การด าเนินงานในทุก

ระดบัทั้งระดบัโรงเรียน ระดบัหอ้งเรียน ระดบักลุ่ม ระดบับุคคล และระดบั โครงการ/กิกรรมการด าเนินงาน 

และจดัใหมี้การเรียนรู้ ปรับปรุงการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 



   2.3.11ศึกษาเรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลงัขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 

โดยเฉพาะหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กบัการน านวตักรรมและน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาใชใ้น

การบริหารจดัการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 

  2.4 เป้าหมายความส าเร็จ 

   2.4.1 โรงเรียนมีความเขม้แข็งในการจดัการศึกษา โดย 

    1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา โดยไม่รวมไม่ต ่ากวา่ระดบัดีมาก 

    2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT  ของนกัเรียนในความรู้

รับผดิชอบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ40 

   2.4.2 ครูมีความเขม้แขง็ในการจดัการเรียนรู้ โดย 

    1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT  ของนกัเรียนในความรู้

รับผดิชอบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ40 

    2) นกัเรียนในความรู้รับผิดชอบผา่นเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนดไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ50 

   2.4.3 ประชาชนและผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการพฒันาคุณภาพการบริหาร

และการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 55 

   2.4.4 ประเทศชาติมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 3. ก าหนดแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและลูกจา้งในสถานศึกษาอนัประกอบดว้ย 

  3.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามหลกบัริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดียดึผลประโยชน์ของนกัเรียน 

ครูบุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นส าคญั 

  3.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ยดึผลประโยชน์ของตนเอง และพวก 

พอ้งโดยมิชอบ 

  3.3 จดัระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานใหส้ะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

โดยค านึงถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นส าคญั 

  3.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม 

บรรยากาศท่ีเป็นกลัยาณมิตรในโรงเรียนและหอ้งเรียน 

  3.5 มุ่งเนน้ยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนอยา่งรอบดา้น 



  3.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีเก่ียวกบัการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย

ระเบียบและวนิยั ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรู้รับผดิชอบและบริการท่ีดี 

  3.7 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเก่ียวกบัการเงินและงบประมาณใหถู้กตอ้ง โปร่งใส คุม้ค่า มี

ประสิทธิภาพตรวจสอบได ้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

  3.8 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น

ธรรมไม่เลือกปฏิบติัและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

  3.9 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยใหค้วามส าคญักบัการน านโยบายของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การ 

ปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 

  3.10 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบดว้ย 

การวางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ

ปรับปรุงแกไ้ข (Act)งานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

  3.11 จดัใหมี้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทั้ง 

ในระดบับุคคล ระดบัหอ้งเรียน ระดบัโรงเรียน ตลอดจนระดบัโครงการและกิจกรรมการด าเนิน พร้อมทั้ง

จดัใหมี้การเรียนรู้ ปรับปรุงการด าเนินงาน 

  3.12 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลงั ขบัเคล่ือน 

การด าเนินงาน โดยเฉพาะหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กบัการน านวตักรรมและเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

  3.13 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความมุ่งมัน่ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในระดบัดีเด่นเป็นพิเศษใน 

เร่ืองต่อไปน้ี คือยกระดบัการศึกษาของผูเ้รียน ยกระดบัผลสอบ O-NET หรือ NT  การประกนัคุณภาพ 

การศึกษาการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเนน้ ความพึงพอใจของประชาชนและผูรั้บบริการตลอดจน 

ผลส าเร็จตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืของประชาชน และประเทศ 


