
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนวัดศรีสวาง  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

                                   โรงเรียนวัดศรีสวาง  ไดดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

จัดระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือใหเอ้ือตอการ บริหารงาน บุคคล เปน

แบบอยางท่ีดี เปนผูนำ และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย  

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบดวยคำม่ันสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษา 

คือ 

        1.1 ดวยเกียรติของขา : ขาขอสัญญาวา 

ขอ 1 ขาจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน 

        ของ นักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เปน 

        สำคัญ มุงสรางเสริมความ ซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

ขอ 2 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

       โดยคำนึงถึง ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสำคัญ 

ขอ 3 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา   

       ตรวจสอบ ได มีประสิทธิภาพ 

ขอ 4 ขาจะจัดระบบบริหารงานบุคคลใหเกิดความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม โดย 

       ไม เลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

ขอ 5 ขาจะมุงม่ันในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึนโดยสงเสริม 

        ความ เขมแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีใช  

        โรงเรียนและหองเรียนเปนฐานใน การ พัฒนา 

        1.2 เจตจำนงสูการปฏิบัติ 

ขอ 1 จะปฏิบัติตนใหเปนผูตรงตอเวลา 

ขอ 2 จะปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย 
ขอ 3 จะเปนแบบอยางท่ีดีดานความซ่ือสัตย 

ขอ 4 จะยึดม่ันในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

                     

 



 

                         2. กำหนดนโยบายโรงเรียนวัดศรีสวาง ซ่ึงใชเปน วิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา อันประกอบดวย 

                          2.1  ปรัชญาของโรงเรียน     “การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ” 

                                วิสยัทัศน : โรงเรียนวัดศรีสวางมุงสงเสริมใหผูเรียน เปนคนดี คนเกง มีความสุข 

                                พันธกิจ 

                     1. สงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

                                  1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

                                  2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

                     2. สงเสริมกระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษา 

                     3. สงเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

                     4. การสงเสรมิระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 อัตลักษณโรงเรียน      “เปนผูนำ  ผูตามท่ีดี  ตามแนววิถีพุทธ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เอกลักษณ โรงเรียน    “คนดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

                          2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใชโมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณา

การ (Integration Standard) 

 

                                Integration  Standard Development Model: ISD  Model 

 
 

 



                 

   
 

2.3 แนวทางการพัฒนา 

                        2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดี โดยการ

มีสวนรวม และปรับระบบบริหารสูโรงเรียน คืนครูสูหองเรียน ลดงานธรุการและศึกษานิเทศกรวมทําในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและหองเรียน รวมท้ังมอบหมายความรับผิดชอบสูระดับงาน 

ตามภารกิจ ระดับพ้ืนท่ีและระดับนโยบาย 

                       2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดศรีสวาง 

                       2.3.3 สงเสริมและพัฒนาองคกรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผูเรียน

โดยปลูกฝงคานิยมรวมท่ีเขมแข็ง อันประกอบดวย การตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความ

ซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี 

                      2.3.4 เสรมิสรางความซ่ือสัตยสุจริตโดยใชเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสใน 

การดําเนินงานภาครับ (ITA) เปนเปาหมายและแนวทางการพัฒนาเปนแบบอยางท่ีดีดานความซ่ือสัตยสุจริต 

                      2.3.5 จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา คุณภาพ 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของ 

ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความตองการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชเปาหมายเชิง ยุทธศาสตร 

20 ปเปนเปาหมายความสําเร็จท่ีสําคัญ 



                      2.3.6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ โดย 

อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใชกําหนดโครงการ/ 

กิจกรรมการดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA 

                     2.3.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือยกระดับผลการเรียนรูของ ผูเรียน 

ท่ีมุงเนนการสงเสริมความเขมแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเขมแข็งในการจัดการเรียนรู ของครู 

                     2.3.8 นํานโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสูการปฏิบัติ โดยวิเคราะหความสําคัญ ประกาศกําหนด 

นโยบายจัดทําแผนงาน โครงการสูการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอยาง 

ตอเนื่อง 

                    2.3.9 ประยกุตใชหลักการบริหารคุณภาพองคกร (PDCA) ประกอบดวย การวางแผน (Plan) 

การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) มาใช 

พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ท้ังระดับสํานักงาน ระดับกลุม ระดับงาน และ ระดับ 

โครงการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 

                   2.3.10 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุก ระดับท้ัง 

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) มีความสามารถในการอาน   การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 

                          1.1  นกัเรียนรอยละ 80  มีความสามารถในการอาน  การเขียนภาษาไทย    

                               อยูในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

1.2 นักเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  ดาน 

ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดีมาก 

1.3 นักเรียนรอยละ  80  มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  การนำเสนอ 

ผลงาน  ในระดับผาน ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

1.4 นักเรียนรอยละ  70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได     ในระดับดีข้ึน 

ไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา   

                          1.5  นกัเรียนรอยละ  70 มีความสามารถในการคิดคำนวณ  ในระดับดีข้ึนไป   

                               ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา   

                        2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน  



                             ความคิดเห็นและแกปญหา 

                           2.1  นกัเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  อยูในระดับดีข้ึนไป 

                           2.2  นกัเรียนรอยละ 70 ผานการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทาง 

                                การประเมิน PISA ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

                           2.3  นกัเรียนรอยละ 80  ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดาน  

                                 ความสามารถ ในการคิด ในระดับดีเยี่ยม                                                

                       3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

                           3.1  นกัเรียนรอยละ 80 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม   

                                  ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

                           3.2  นกัเรียนรอยละ 80  มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ   

                                 และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด  ข้ันตอนในการทำงานและปญหาอุปสรรค 

                                 ของการทำงานได 

                         4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

                             4.1  นักเรียนรอยละ  70  มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต   

                                   สรุปความรูไดดวยตนเองและอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคน 

                                   ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในระดับดีข้ึนไป  

                                   ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

                            4.2  นักเรียนรอยละ 70  ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  

                                   ดวยความสามารถ ในการใชเทคโนโลยี  ในระดับดีข้ึนไป 

                           4.3  นกัเรียนรอยละ  70 มีทักษะดาน Digital  Literacy  ในการเรียนรู 

                                อยางมีประสิทธิภาพ ระดับดีข้ึนไป   ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

                        5) มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                             5.1  นักเรียนรอยละ 80 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

                                    ผานเกณฑ รอยละ 70  ข้ึนไป 

                             5.2  นักเรียนรอยละ 80 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

                                    ผานเกณฑ รอยละ 60  ข้ึนไป 

                             5.3  นักเรียนรอยละ 80 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

                                   ผานเกณฑ รอยละ 60 ข้ึนไป   

                            5.4  นักเรียนรอยละ 80 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

                                  ศาสนาและวัฒนธรรม  ผานเกณฑ รอยละ 70  ข้ึนไป 

                            5.5  นักเรียนรอยละ 80 มีผลการเรียนสาระวิชาประวิติศาสตร   

                                  ผานเกณฑ รอยละ 70  ข้ึนไป  

                             5.6  นักเรียนรอยละ 80 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   



                                    ผานเกณฑ รอยละ 80  ข้ึนไป 

                             5.7  นักเรียนรอยละ 80 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   

                                   ผานเกณฑ รอยละ 80  ข้ึนไป 

                             5.8  นักเรียนรอยละ 80 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

                                   และเทคโนโลยี   ผานเกณฑ รอยละ 80  ข้ึนไป 

                             5.9  นักเรียนรอยละ 80 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

                                   (ภาษาอังกฤษ) ผานเกณฑ รอยละ 60  ข้ึนไป 

 

                        6) มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

                            6.1  นักเรียนรอยละ 90 มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ   

                                   ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

                            6.2  นักเรียนรอยละ 90 มี ID Plan และ Portfolio  เพ่ือการศึกษาตอ 

                                 และการประกอบอาชีพในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

                            6.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  รอยละ 100 มีความพรอมท่ีจะศึกษาตอ 

                                    ในระดับท่ีสูงข้ึน  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

                            6.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  รอยละ 100  มีความพรอมในการทำงาน 

                                 และประกอบอาชีพในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

 

                         7) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน จำนวน  4 ประเด็นพิจารณา 

                             7.1  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

                                  -  นักเรียนรอยละ 90ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับดีข้ึน 

                                     ไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

- นักเรียนรอยละ 90 มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีภาวะผูนำและมีจิตอาสา  

                                       ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา   

-  นักเรียนรอยละ 90  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี และเปนแบบอยางได   

                                      ในระดับท่ีดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

                             7.2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

                              -  นกัเรียนรอยละ 90 รวมกิจกรรมประเพณี  วันสำคัญ และทองถ่ิน 

                                 อยางนอย  4 ครั้งตอป 

                              -  นกัเรียนรอยละ 90 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   

                                 ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา    

                             -  นกัเรียนรอยละ100   ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี   

                                 พระมหากษัตริย เปนประมุข ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของ 



                                 สถานศึกษา   

                             - นักเรียนรอยละ 100 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเปนไทย   

                               ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

                              - นกัเรียนรอยละ 100  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในประเพณี 

                                วฒันธรรมทองถ่ิน   ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

                         7.3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

                              -  นกัเรียนรอยละ 100  อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม 

                       และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง  ในระดับดีข้ึนไป    ตามเกณฑการประเมินของ 

                                 สถานศึกษา 

                              - นกัเรียนรอยละ 100  มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง  

                                และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติและเปนพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม   

                       ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

                           7.4) สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม  

                               -  นักเรียนรอยละ 80 มีน้ำหนัก  สวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโต 

                                  ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  

                               - นกัเรียนรอยละ 90 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา  

                                 หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)ทุกขอ  

                               - นกัเรียนรอยละ 90 มีสุขภาพแข็งแรง  แตงกายสะอาดเรียบรอย   

                                 เครื่องใชสวนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  ในระดับผาน 

                                 ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

                               -  นักเรียนรอยละ 100  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรูความเขาใจและหลีกเลี่ยง 

                                  จากสิ่งมอมเมา ปญหาทางเพศ  การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด   

                                  ในระดับดีมาก   

                                -  นักเรียนรอยละ 100 มีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ 

                                   ใหม      ในระดับดีมาก  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

                                -  นักเรียนรอยละ 100 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตร 

                                   กับสิ่งแวดลอมและมีจิตสาธารณะ  ในระดับดีมาก   

                                   ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

                               -  นักเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน   

                                  ดวยความสามารถในการใชทักษะชีวิต  ในระดับดีข้ึนไป 

 

                       2.4.2 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                              

                              1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหเขารับการพัฒนาตนเอง 



                              2.  ครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกสาระ  ผูประสาน และครูในระดับชั้นมีการประชุม 

                                  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการทำงานรวมกันอยางนอย 

                                   ปการศึกษาละ  ๑๐  ครั้ง 

                              3.  ครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

                      2.4.3 ประชาชนและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การ 

จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของกลุม และของโรงเรียนไมนอยกวารอยละ 80 

                      2.4.4 ประเทศชาติมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

              3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีราชการและลูกจางในสถานศึกษา อันประกอบดวย 

                3.1 ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชนของนักเรียน 

                     ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเปนสําคัญ 

                3.2 ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมยึดผลประโยชนของตนเอง และพวก 

                     พองโดยมิชอบ 

                3.3 จัดระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 

                     คํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ 

                3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยความรัก ความเมตตา สงเสริม 

                     บรรยากาศท่ีเปนกัลยาณมิตรในโรงเรียนและหองเรียน 

                3.5 มุงเนนยกระดับคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหสูงข้ึนอยางรอบดาน 

                3.6 ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยเปนแบบอยางท่ีดีเก่ียวกับการตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย 

                     ระเบียบและวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 

                3.7 ปฏิบัติหนาท่ีราชการเก่ียวกับการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา มี 

                     ประสิทธิภาพตรวจสอบได และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

                3.8 ปฏิบัติหนาท่ีราชการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปน 

                      ธรรมไมเลือกปฏิบัติและไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

                 3.9 ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยให ค วาม สําคัญ กับ การนำนโยบายของรัฐบาล 

                      กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

                      การศึกษาสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

                3.10 ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย 

                       การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ  

                       (Check) และการปรับปรุง แกไข (Act) งานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

                3.11 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอยางตอเนื่องท้ัง 

                       ในระดับบุคคล ระดับหองเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการ  

                       ดําเนิน พรอมท้ังจัดใหมีการเรียนรู ปรับปรุงการดําเนินงาน 

                 3.12 ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู และนําศาสตรของพระราชาเปนพลัง ขับเคลื่อน 



                       การดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนํานวัตกรรม  

                         และ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 

               

                    3.13 ปฏิบัตหินาท่ีราชการดวยความมุงม่ัน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในระดับดีเดนเปนพิเศษใน 

                           เรื่องตอไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผูเรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การ   

                           ประกันคุณภาพการศึกษาการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนน ความพึงพอใจของ  

                           ประชาชนและผูรับบริการตลอดจนผลสําเร็จตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

                           เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 


