
การด าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

โรงเรียนสวัสดิ์รตันาภมิุข 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อให้เอื้อต่อการ บริหารงาน 

บุคคล เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นผู้น า และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดย 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญาและเจตจ านงในการบริหารสถานศึกษา คือ 

1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า 

ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดียึดผลประโยชน์ข อง นักเรียน 
ครูบุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ มุ่งสร้างเสริมความ ซื่อสัตย์สุจริตใน 
การปฏิบัติราชการ 

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยค านึงถึง 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบ ได้มี  
ประสิทธิภาพ 

ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่ เลือก 
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความ เข้มแข็ง 
ของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานใน การ พัฒนา 

1.2 เจตจ านงสู่การปฏิบัติ 

ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย 

ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ 
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี 

2. ก าหนดนโยบายโรงเรียนบ้านแม่นะ ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา  
อันประกอบด้วย 
2.1 วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข เป็นโรงเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative School) พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลท่ีมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บนพื้นฐานความพอเพียง 

 
 
 
 



2.2 แนวทางการพัฒนา 

2.2.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดีโดยการมี
ส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมท าในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมท้ังมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตาม
ภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย 

2.2.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

2.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครูบุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียน โดย
ปลูกฝังค่านิยมร่วมท่ีเข้มแข็ง อันประกอบด้วยการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัยความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี 

2.2.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

2.2.5 จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของ
ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20 
ปีเป็นเป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคัญ 

2.2.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยอาศัยหลัก
วิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการ
ด าเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA 

2.2.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียนท่ีมุ่งเน้น
การส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู 

2.2.8 น านโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยวิเคราะห์ความส าคัญ ประกาศก าหนดนโยบายจัดท า 
แผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2.2.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด า 
เนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้พัฒนา
คุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดับ ท้ังระดับส านักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และระดับโครงการ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

2.2.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การด าเนินงานในทุกระดับท้ังระดับ
โรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการด าเนินงาน และจัดให้มีการ
เรียนรู้ปรับปรุงการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 

2.2.11 ศึกษา เรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการด าเนินงาน โดยเฉพาะหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) มาใช้ในการ บริหารจัด
การศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 



2.3 เป้าหมายความส าเร็จ 

2.2.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 

1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย ไม่รวมไม่
ต่ ากว่าระดับดีมาก 

2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 40 

2.2.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้โดย 

1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 

2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.2.4 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การ จัดการ
ศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 

2.2.5 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 

3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดียึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคคล
กรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นส าคัญ 

3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก พ้องโดยมิ
ชอบ 

3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม บรรยากาศท่ี
เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 

3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 

3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 

3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น ธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

3.9 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ความส าคัญกับการน านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 



3.10 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน 
(Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง แก้ไข (Act) งาน
ในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ัง ในระดับ
บุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการด าเนิน พร้อมท้ังจัด 

ให้มีการเรียนรู้ปรับปรุงการด าเนินงาน 

3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 


