
การดาํเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล 
โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ< ชยั 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั ไดด้าํเนินงานตามนโยบายการบรหิาร ทรพัยากรบุคคล ดงันี?  
จดัระบบบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีDด ีเพืDอใหเ้อื?อต่อการ 

บรหิารงานบุคคล เป็นแบบอยา่งทีDด ีเป็นผูนํ้า และมรีะบบการบรหิารจดัการทีDด ีโดย  
๑. ประกาศปฏญิญา อนัประกอบดว้ยคาํมั Dนสญัญาและเจตจาํนงในการบรหิารสถานศกึษา คอื  

๑.๑ ดว้ยเกยีรตขิองขา้ : ขา้ของสญัญาวา่  
ขอ้ ๑ ขา้จะบรหิารจดัการตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีDดยีดึผลประโยชน์ของ

นกัเรยีน คร ูบุคคลกรทางการศกึษา ประชาชน และประเทศชาต ิเป็นสาํคญั มุง่สรา้งเสรมิความซืDอสตัย ์
สจุรติในการปฏบิตัริาชการ  

ขอ้ ๒ ขา้จะจดัระบบบรหิารจดัการใหส้ะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพประสทิธผิล โดย
คาํนึงถงึความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นสาํคญั  

ขอ้ ๓ ขา้จะจดัระบบบรหิารจดัการเงนิและงบประมาณใหถ้กูตอ้ง โปรง่ใส คุม้คา่ 
ตรวจสอบได ้มปีระสทิธภิาพ  

ขอ้ ๔ ขา้จะจดัระบบบรหิารงานบุคคลใหเ้กดิความเสมอภาค เทา่เทยีม เป็นธรรม โดย
ไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม  

ขอ้ ๕ ขา้จะมุง่มั Dนในการยกระดบัคณุภาพการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึ?นโดยสง่เสรมิ        
ความเขม้แขง็ ของโรงเรยีนและครใูนการจดัการศกึษาและการเรยีนรูท้ีDใชโ้รงเรยีนและหอ้งเรยีนเป็นฐาน
ในการพฒันา  

 ๑.๒ เจตจาํนงสูก่ารปฏบิตั ิ 
ขอ้ ๑ จะปฏบิตัตินใหเ้ป็นผูต้รงต่อเวลา  
ขอ้ ๒ จะปฏบิตัหิน้าทีDใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ และวนิยั  
ขอ้ ๓ จะเป็นแบบอยา่งทีDดดีา้นความซืDอสตัย ์ 
ขอ้ ๔ จะยดึมั Dนในหน้าทีDความรบัผดิชอบ  
ขอ้ ๕ จะมุง่มั DนในการบรหิารทีDด ี 

๒. กาํหนดนโยบายโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั ซึDงใชเ้ป็น วสิยัทศัน์และแนวทางการพฒันาเขต
พื?นทีDการศกึษาอนัประกอบดว้ย  

 ๒.๑ วสิยัทศัน์ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั จดัการศกึษาโดยเน้นคณุธรรมนําความรู ้
นกัเรยีนและครเูป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้ 

 ๒.๒ กรอบแนวคดิการพฒันา  
ใชโ้มเดลการพฒันารปูแบบการพฒันามาตรฐานแบบบรูณาการ (Integration Standard)  

๒.๓ แนวทางการพฒันา 
๒.๓.๑ พฒันาระบบบรหิารการจดัการศกึษาตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืง ทีDด ี

โดยการมสีว่นรวม และปรบัระบบบรหิารสูโ่รงเรยีน คนืครสููห่อ้งเรยีน ลดงานธุรการและศกึษานิเทศกร์ว่ม
ทาํในการพฒันาคณุภาพการศกึษาในระดบัสถานศกึษาและหอ้งเรยีน รวมทั ?งมอบหมายความรบัผดิชอบ
สูร่ะดบังานตามภารกจิ ระดบัพื?นทีDและระดบันโยบาย  

๒.๓.๒ จดัระบบประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั 
๒.๓.๓ สง่เสรมิและพฒันาองคก์รและคณุภาพคร ูบุคคลกรทางการศกึษาและคณุภาพ 

ผูเ้รยีน  



โดยปลกูฝังคา่นิยมรว่มทีDเขม้แขง็ อนัประกอบดว้ย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบยีบและวนิยั      
ความซืDอสตัยส์จุรติ ความรบัผดิชอบและการบรกิารทีDด ี 

๒.๓.๔ เสรมิสรา้งความซืDอสตัยส์จุรติโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความ 
โปรง่ใสในการดาํเนินงานภาครบั (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพฒันาเป็นแบบอยา่งทีDดดีา้นความ
ซืDอสตัยส์จุรติ  

๒.๓.๕ จดัทาํและทบทวนแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา 
คณุภาพการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั ?นพื?นฐาน แผนพฒันา
การศกึษาของภาคการศกึษาและจงัหวดัตามบรบิทความตอ้งการของเขตพื?นทีDการศกึษา โดยใช้
เป้าหมายเชงิ ยทุธศาสตร ์ ๒๐ ปี เป็นเป้าหมายความสาํเรจ็ทีDสาํคญั  

๒.๓.๖ จดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี เพืDอนําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ
โดยอาศยัหลกัวชิาการ ความคดิรเิริDม นวตักรรม การปฏบิตัทิีDเป็นเลศิ ตลอดจนการวจิยัมาใชก้าํหนด
โครงการ/กจิกรรมการดาํเนินงานและบรูณาการกบัมาตรฐานเขตพื?นทีDการศกึษา นโยบายและ ITA  

๒.๓.๗ จดัทาํแผนพฒันาคณุภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพืDอยกระดบัผลการเรยีนรูข้อง 
ผูเ้รยีนทีDมุง่เน้นการสง่เสรมิความเขม้แขง็การจดัการศกึษาของโรงเรยีน และความเขม้แขง็ในการจดัการ
เรยีนรู ้ของคร ู

๒.๓.๘ นํานโยบายทีDสาํคญัของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขั ?นพื?นฐานและสาํนกังานเขตพื?นทีDการศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิโดยวเิคราะหค์วามสาํคญั ประกาศ
กาํหนดนโยบายจดัทาํแผนงาน โครงการสูก่ารปฏบิตัติลอดจนนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานการ
ปฏบิตัอิยา่งต่อเนืDอง  

๒.๓.๔ ประยกุตใ์ชห้ลกัการบรหิารคณุภาพองคก์ร (PDCA) ประกอบดว้ย การวางแผน 
(Plan)  

การดาํเนินงานตามแผน (Do) การตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรบัปรงุแกไ้ข (Act) มา
ใชพ้ฒันาคณุภาพการบรหิารและการดาํเนินการทุกระดบั ทั ?งระดบัสาํนกังาน ระดบักลุม่ ระดบังาน และ 
ระดบัโครงการ เพืDอใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายอยา่งมคีณุภาพ  

๒.๓.๑๐ จดัใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ การดาํเนินงานในทุก 
ระดบัทั ?งระดบัโรงเรยีน ระดบัหอ้งเรยีน ระดบักลุม่ ระดบับุคคล และระดบั โครงการ/กกิรรมการ
ดาํเนินงาน และจดัใหม้กีารเรยีนรู ้ปรบัปรงุการดาํเนินงาน และรายงานผลการดาํเนินงาน  

๒.๓.๑๑ ศกึษา เรยีนรูแ้ละนําศาสตรพ์ระราชาเป็นพลงัขบัเคลืDอนการดาํเนินงาน 
โดยเฉพาะหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ควบคูก่บัการนํานวตักรรมและนําเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาใช้
ในการ บรหิารจดัการศกึษาการเรยีนรูแ้ละการบรกิาร  

 ๒.๔ เป้าหมายความสาํเรจ็  
๒.๔.๑ โรงเรยีนมคีวามเขม้แขง็ในการจดัการศกึษา โดย  

๑) มคีะแนนผลการประเมนิคณุภาพการจดัการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
โดย  

ไมร่วมไมต่ํDากวา่ระดบัดมีาก  
๒) มคีะแนนผลการทดสอบ O-Net หรอื NT ของนกัเรยีนในความรบัผดิชอบไม ่ 

น้อยกวา่ รอ้ยละ ๔๐  
๒.๔.๒ ครมูคีวามเขม้แขง็ในการจดัการเรยีนรู ้โดย  

๑) มคีะแนนผลการทดสอบ O-Net หรอื NT ของนกัเรยีนในความรบัผดิ  



ชอบไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๔๐  
๒) นกัเรยีนในความรบัผดิชอบผา่นเกณฑท์ีDทางราชการกาํหนดไมน้่อยกวา่  

รอ้ยละ ๕๐  
๒.๔.๔ ประชาชนและผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาคณุภาพการบรหิาร และ    

การจดัการศกึษาของสาํนกังานเขตพื?นทีDการศกึษา ของกลุม่ และของโรงเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๕๕  
๒.๔.๕ ประเทศชาตมิคีวามมั Dนคง มั Dงคั Dง ยั Dงยนื ตามยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี 

๓. กาํหนดแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีDราชการและลกูจา้งในสถานศกึษา อนัประกอบดว้ย 
๓.๑ ปฏบิตัหิน้าทีDราชการตามหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีDด ียดึผลประโยชน์ของนกัเรยีน

คร ูบุคคลกรทางการศกึษา ประชาชน และประเทศเป็นสาํคญั  
 ๓.๒ ปฏบิตัหิน้าทีDราชการดว้ยความซืDอสตัยส์จุรติ ไมย่ดึผลประโยชน์ของตนเอง และพวก

พอ้งโดยมชิอบ  
 ๓.๓ จดัระบบและขั ?นตอนการปฏบิตังิานใหส้ะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

โดยคาํนึงถงึความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นสาํคญั  
 ๓.๔ จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีDยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ดว้ยความรกั ความเมตตา สง่เสรมิ
บรรยากาศทีDเป็นกลัยาณมติรในโรงเรยีนและหอ้งเรยีน  
 ๓.๕ มุง่เน้นยกระดบัคณุภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหส้งูขึ?นอยา่งรอบดา้น  
 ๓.๖ ปฏบิตัหิน้าทีDราชการโดยเป็นแบบอยา่งทีDดเีกีDยวกบัการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย

ระเบยีบและวนิยั ความซืDอสตัยส์จุรติ ความรบัผดิชอบและบรกิารทีDด ี 
 ๓.๗ ปฏบิตัหิน้าทีDราชการเกีDยวกบัการเงนิและงบประมาณใหถ้กูตอ้ง โปรง่ใส คุม้คา่ มี
ประสทิธภิาพตรวจสอบได ้และไมแ่สวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ  
 ๓.๘ ปฏบิตัหิน้าทีDราชการเกีDยวกบัการบรหิารงานบุคคลดว้ยความเสมอภาค เทา่เทยีม เป็น
ธรรมไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละไมแ่สวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ  
 ๓.๕ ปฏบิตัหิน้าทีDราชการโดยใหค้วามสาํคญักบัการนํานโยบายของรฐับาล
กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั ?นพื?นฐานและสาํนกังานเขตพื?นทีDการศกึษาสู่
การปฏบิตัใิหเ้กดิผลสาํเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรม  
 ๓.๑๐ ปฏบิตัหิน้าทีDราชการโดยประยกุตใ์ชห้ลกัการบรหิารคณุภาพ (PDCA) ประกอบดว้ย
การวางแผน (Plan) การดาํเนินงานตามแผน (Do) การตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ
ปรบัปรงุ แกไ้ข (Act) งานในหน้าทีDรบัผดิชอบ  
 ๓.๑๑ จดัใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืDองทั ?ง
ในระดบับุคคล ระดบัหอ้งเรยีน ระดบัโรงเรยีน ตลอดจนระดบัโครงการและกจิกรรมการดาํเนิน พรอ้มทั ?ง
จดัใหม้กีารเรยีนรู ้ปรบัปรงุการดาํเนินงาน  
 ๓.๑๒ ปฏบิตัหิน้าทีDราชการโดยศกึษาเรยีนรู ้และนําศาสตรข์องพระราชาเป็นพลงั 
ขบัเคลืDอนการดาํเนินงาน โดยเฉพาะหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ควบคูก่บัการนํานวตักรรมและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน  
 ๓.๑๓ ปฏบิตัหิน้าทีDราชการดว้ยความมุง่มั Dน เพืDอใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในระดบัดเีดน่เป็นพเิศษใน
เรืDองต่อไปนี? คอื ยกระดบัการศกึษาของผูเ้รยีน ยกระดบัผลสอบ O-NET หรอื NT การประกนัคณุภาพ
การศกึษาการดาํเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพงึพอใจของประชาชนและผูร้บับรกิารตลอดจน
ผลสาํเรจ็ตามยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี เพืDอความมั Dนคง มั Dงคั Dง และยั Dงยนืของประชาชน และประเทศ 
 


