
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนวัดชนะสงคราม 

 
โรงเรยีนวัดชนะสงคราม ไดดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดระบบบริหาร

จัดการองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพื่อใหเอื้อตอการบริหารงานบุคคลเปนแบบอยางท่ีดี เปน
ผูนำและมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย  

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบดวยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษาคือ   
1.1 ดวยเกียรติของขา: ขาขอสัญญาวา  

ขอ 1 ขาจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีผลประโยชนของ นักเรียน  
ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เปนสำคัญ มุงสรางเสริมความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติ 
ราชการ  

ขอ 2 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึง 
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสำคัญ  

ขอ 3 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา ตรวจสอบไดมี 
ประสิทธิภาพ  

ขอ 4 ขาจะจัดระบบบริหารงานบุคคลใหเกิดความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม โดยไมเลือก 
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  

ขอ 5 ขาจะมุงมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึนโดยสงเสริมความเขมแข็ง 
ของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีใชโรงเรียนและหองเรียนเปนฐานในการพัฒนา   

1.2 เจตจำนงสูการปฏิบัติ  
ขอ 1 จะปฏิบัติตนใหเปนผูตรงตอเวลา  
ขอ 2 จะปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ขอ 3 จะเปนแบบอยางท่ีดีดานความซื่อสัตย  
ขอ 4 จะยึดมั่นในหนาท่ีความรับผิดชอบ  
ขอ 5 จะมุงมั่นในการบริหารท่ีดี  

2. กำหนดนโยบายโรงเรียนวัดชนะสงครามซึ ่งใชเปนวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาโรงเร ียน 
ประกอบดวย  

 2.1 วิสัยทัศน  
          “โรงเรียนวัดชนะสงครามมุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคำนึงถึงศักยภาพของผูเรียน สงเสริมใหมีมารยาทท่ีดี และทำกิจกรรมรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข ชุมชนมีสวนรวมพัฒนาการศึกษา”  

       2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา  
           ใชโมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard)   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 2.3 แนวทางการพัฒนา  

   2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยการ มี
สวนรวมและปรับระบบบริหารสูโรงเรียน คืนครูสูหองเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศกรวมทำในการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาและหองเรียน รวมท้ังมอบหมายความรับผิดชอบสูระดับงานตาม ภารกิจระดับ
พื้นท่ีและระดับนโยบาย  

  2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
  2.3.3 สงเสริมและพัฒนาองคกรและคุณภาพครูบุคคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผูเรียน 

โดยปลูกฝงคานิยมรวมที่เขมแข็ง อันประกอบดวย การตรงตอเวลา เคารพกฎหมายระเบียบและวินัย ความ 
ซื่อสัตยสุจริตความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี  

  2.3.4 เสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตโดยใชเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน การ
ดำเนินงานภาครับ (ITA) เปนเปาหมายและแนวทานการพัฒนาเปนแบบอยางท่ีดีดานความซื่อสัตยสุจริต  

 2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา คุณภาพ 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของ ภาค
การศึกษาและจังหวัดตามบริบทความตองการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 20 ปเปน
เปาหมายความสำเร็จท่ีสำคัญ  

2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ โดย 
อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใชกำหนดโครงการ/ 
กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA  

2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรูของผูเรียนท่ี 
มุงเนนการสงเสริมความเขมแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเขมแข็งในการจัดการเรียนรู  ของครู 
2.3.8 น านโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติ โดยวิเคราะหความสำคัญ ประกาศกำหนด นโยบายจัดทำแผนงาน 
โครงการสูการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอยาง ตอเนื่อง  

2.3.8 ประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพองคกร (PDCA) ประกอบดวย การวางแผน (Plan) 



การดำเนินงานตามแผน (D) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแกไข (ACT) มาใช พัฒนา
คุณภาพการบริหารละการดำเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสำนักงาน ระดับกลุม ระดับงาน และ ระดับ โครงการ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ  

2.3.9 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานในทุก ระดับ
ทั้ง ระดับโรงเรียน ระดับหองเรียน ระดับกลุม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน และจัด
ให มีการเรียนรู ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน  

2.3.10 ศึกษา เรียนรูและนำศาสตรพระราชาเปนพลังขับเคล่ือนการดำเนินงาน  
โดยเฉพาะ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการ 
บริหารจัด การศึกษาการเรียนรูและการบริการ  

2.4 เปาหมายความสำเร็จ  
      2.4.1 โรงเรียนมีความเขมแข็งในการจัดการศึกษา โดย  

   1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยไม
รวมไมต่ำกวาระดับดีมาก  

 2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม นอย
กวา รอยละ 30  

    2.4.2 ครูมีความเขมแข็งในการจัดการเรียนรู โดย  
1) มีคะแนนผลกรทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม นอย

กวารอยละ 30  
      2) นักเรียนในความรับผิดชอบผานเกณฑท่ีทางราชการกำหนดไมนอยกวารอยละ50   

2.4.3 ประชาชนและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การ
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุม และของโรงเรียนไมนอยกวารอยละ 55  

2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีราชการและลูกจางในสถานศึกษา อันประกอบดวย  
         3.1 ปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดผลประโยชนของนักเรียน ครู 

บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเปนสำคัญ  
 3.2 ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความช่ือสัตยสุจริต ไมยืดผลประโยชนของตนเอง และพวกพองโดยมิ

ชอบ  
         3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 

คำนึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสำคัญ  
         3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสำคัญ ดวยความรัก ความเมตตา สงเสริม บรรยากาศท่ี

เปนกัลยาณมิตรในโรงเรียนและหองเรียน  
                   3.5 มุงเนนยกระดับคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหสูงข้ึนอยางรอบดาน  

3.6 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยเปนแบบอยางที่ดีเกี่ยวกับการตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบ
และวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี  

3.7 ปฏิบัติหนาท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  

3.8 ปฏิบัติหนาท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม ไม
เลือกปฏิบัติและไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  

 
 



3.9 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสูการ ปฏิบัติใหเกิดผลสำเร็จอยาง
เปนรูปธรรม  

3.10 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย การ
วางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (DO) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ ปรับปรุง แกไข 
(Act) งานในหนาท่ีรับผิดชอบ  

3.11 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอยางตอเนื่องทั้ง ดับ
บุคคล ระดับหองเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน มีการเรียนรู ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน การดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ควบคูกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

        3.12 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู  และนำศาสตรของพระราชาเปนพลัง ขับเคลื่อน
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 

        3.13 ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความมุงมั่น เพื่อใหเกิดผลสำเร็จในระดับดีเดนเปนพิเศษใน เรื่อง
ตอไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผูเรียน ยกระดับผลสอบ ONET หรือ NT การประกันคุณภาพ การศึกษาการ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนน ความพึงพอใจของประชาชนและผู ร ับบริการตลอดจน ผลสำเร็จตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 


