
การดาํเนินงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

โรงเรียนนครชมุพทิยา รัชมังคลาภเิษก 

 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ไดดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

จัดระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือใหเอ้ือตอการบริหารงานบุคคล เปน

แบบอยางที่ดี เปนผูนํา และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย 

 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบดวยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา คือ 

 1.1 ดวยเกียรติของขา : ขาของสัญญาวา 

  ขอ 1 ขาจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน ของ

นักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เปนสําคัญ มุงสรางเสริมความซื่อสตัย สุจริต

ในการปฏิบัติราชการ 

  ขอ 2 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย

คํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ 

  ขอ 3 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา ตรวจสอบ

ได มีประสิทธิภาพ 

  ขอ 4 ขาจะจัดระบบบริหารงานบุคคลใหเกดิความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม โดยไมเลือก

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

  ขอ 5 ขาจะมุงมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นโดยสงเสริม ความ

เขมแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรยีนรูที่ใชโรงเรียนและหองเรียนเปนฐานในการพัฒนา 

 1.2 เจตจํานงสูการปฏิบัติ 

  ขอ 1 จะปฏิบัติตนใหเปนผูตรงตอเวลา 

  ขอ 2 จะปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย 

  ขอ 3 จะเปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตย 

  ขอ 4 จะยึดมั่นในหนาที่ความรับผิดชอบ 

  ขอ 5 จะมุงมั่นในการบริหารที่ดี 

2. กําหนดนโยบายโรงเรียนนครชุมพิทยา รชัมังคลาภิเษก ซึ่งใชเปน วิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่

การศึกษา อันประกอบดวย 

2.1 วิสัยทัศน : เด็กดี มีความรู คูวัฒนธรรม 
2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใชโมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ 
(integration standard development model) 



 
 

 2.3 แนวทางการพัฒนา 
 2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี โดยการมี
สวนรวม และปรับระบบบริหารสูโรงเรียน คืนครูสูหองเรยีน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศกรวมทําในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและหองเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสูระดับงาน 
ตามภารกิจ ระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย 
 2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 2.3.3 สงเสริมและพัฒนาองคกรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผูเรียน 
โดยปลูกฝงคานิยมรวมที่เขมแข็ง อันประกอบดวย การตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความ 
ซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี 
 2.3.4 เสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตโดยใชเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการ
ดําเนินงานภาครับ (ITA) เปนเปาหมายและแนวทางการพัฒนาเปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตยสจุริต 
 2.3.5 จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา คุณภาพ 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของ 
ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความตองการของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใชเปาหมายเชิง ยุทธศาสตร 20 
ปเปนเปาหมายความสําเร็จทีส่ําคัญ 
 2.3.6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ โดย 
อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เปนเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใชกําหนดโครงการ/ 
กิจกรรมการดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายและ ITA 
 2.3.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือยกระดับผลการเรียนรูของ ผูเรียน 
ที่มุงเนนการสงเสริมความเขมแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเขมแข็งในการจัดการเรียนรูของครู 
 2.3.8 นํานโยบายที่สําคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสูการปฏิบัติ โดยวิเคราะหความสําคัญ ประกาศกําหนดนโยบายจัดทํา
แผนงาน โครงการสูการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 2.3.4 ประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพองคกร (PDCA) ประกอบดวย การวางแผน (Plan) 
การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) มาใช 



พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสํานักงาน ระดับกลุม ระดับงาน และระดับ 
โครงการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 
 2.3.10 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุก ระดับทั้ง 
ระดับโรงเรียน ระดับหองเรียน ระดับกลุม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการดําเนินงาน และจัดให 
มีการเรียนรู ปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน 
 2.3.11 ศึกษา เรียนรูและนําศาสตรพระราชาเปนพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการ บริหารจัด 
การศึกษาการเรียนรูและการบริการ 
 2.4 เปาหมายความสําเร็จ 
 2.4.1 โรงเรียนมีความเขมแข็งในการจัดการศึกษา โดย 
  1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยไมรวมไม
ตากวาระดับดีมาก 
  2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไมนอยกวา รอย
ละ 40 
 2.4.2 ครูมีความเขมแข็งในการจัดการเรียนรู โดย 
  1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไมนอยกวารอย
ละ 40 
  2) นักเรียนในความรับผิดชอบผานเกณฑทีท่างราชการกําหนดไมนอยกวารอยละ 50 
 
 2.4.4 ประชาชนและผูรับบรกิารมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การจัดการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของกลุม และของโรงเรียนไมนอยกวารอยละ 55 
 2.4.5 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาที่ราชการและลูกจางในสถานศึกษา อันประกอบดวย 
 3.1 ปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักบริหารกจิการบานเมืองที่ดี ยึดผลประโยชนของนักเรียน 
ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเปนสําคัญ 
 3.2 ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมยึดผลประโยชนของตนเอง และพวกพองโดยมิ
ชอบ 
 3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ 
 3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูทียึ่ดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยความรัก ความเมตตา สงเสริมบรรยากาศที่
เปนกัลยาณมติรในโรงเรียนและหองเรียน 
 3.5 มุงเนนยกระดับคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึน้อยางรอบดาน 
 3.6 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยเปนแบบอยางที่ดีเกี่ยวกับการตรงตอเวลา เคารพกฎหมายระเบียบและ
วินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี 
 3.7 ปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
 3.8 ปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปน 
ธรรมไมเลือกปฏิบัติและไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
 



 3.5 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหความสําคญั กับการนํานโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม 
 3.10 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย          
การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ 
ปรับปรุง แกไข (Act) งานในหนาที่รับผิดชอบ 
 3.11 จัดใหมกีารติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอยางตอเน่ืองทั้ง 
ในระดับบุคคล ระดับหองเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดําเนิน พรอมทั้งจัดให 
มีการเรียนรู ปรับปรุงการดําเนินงาน 
 3.12 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู และนําศาสตรของพระราชาเปนพลัง ขับเคลื่อน 
การดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนํานวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
 2.13 ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความมุงมั่น เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในระดับดีเดนเปนพิเศษในเรื่อง
ตอไปน้ี คือ ยกระดับการศึกษาของผูเรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรอื NT การประกันคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนน ความพึงพอใจของประชาชนและผูรับบริการตลอดจนผลสําเรจ็ตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนของประชาชนและประเทศ 
 
        โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 


