
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี

คุณภาพ บุคคลสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานตามภารกิจสำเร็จ ดังกล่าว คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในปัจจัยการบริหารจากเหตุผล ดังกล่าว โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจึงประกาศ

นโยบาย 

การบริหารทัพยากรบุคคลดังนี้ 

1. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่ เป็น

ธรรม คำนึงถึง ระบบคุณธรรม โดย 

1.1 การรับบุคคลเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งต้อง คำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและ 

ประโยชน์ของทางราชการ 

1.2 การบริหารงานบุคคล ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงานโดย ไม่เลือก

ปฏิบัต ิอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง 

1.3 พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทาง การศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ ความ

ประพฤติ 

1.4 การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติตลอดจน ป้องกัน

การกระทำ ผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย 

2. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ 

ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ความเป็น

ข้าราชการที่ดีโดย มุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องต่อไปนี้ 

4.1 การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

4.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 

4.3 การปฏิบัติหน้าที่หรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

4.4 การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

4.5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ จัดระบบบริหาร 

จัดการองค์กรตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอ้ือต่อการ บริหารงานบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี 

เป็นผู้นํา และมีระบบการ บริหารจัดการที่ดี โดย 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารเขตพ้ืนที่ การศึกษา คือ 

1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า 

ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ ของ 

นักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ มุ่งสร้างเสริมความ 

ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ 

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย 

คำนึงถึงความ พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบ 

ได้ มีประสิทธิภาพ 

ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่ 

เลือก ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความ 

เข้มแข็ง ของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานใน 

การพัฒนา 

1.2 เจตจํานงสู่การปฏิบัติ 

ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย 

ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ 

ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อ 5 จะมุ่งม่ันในการบริหารที่ดี 

2. กำหนดนโยบายโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 วิสัยทัศน์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่

มีความสมดุลทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม ความรู้ คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมือง

ไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ ปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจต คติที่จําเป็นต่อ การศึกษาต่อ การประกอบ



อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคน 

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ 

(Integration Standard) 

Integration Standard Development Model : ISD Model 

 
 

 
 

 
 

2.3 แนวทางการพัฒนา 

2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี โดยการ 

มีส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและ

ศึกษานิเทศก์ร่วมทำในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน 

รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงาน ตามภารกิจ ระดับ พ้ืนที่และระดับ

นโยบาย 

2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียน 

โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 

ระเบียบและวินัย ความ ซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี 

2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดําเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

ความซื่อสัตย์สุจริต 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / การมีส่วนร่วม / ปรับระบบบริหารจัดการ 

แผนพัฒนา / แผนปฏิบัติการ / แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

ปรับปรุง 
และแก้ไข 
(ACT) 

ติดตามตรวจ 
สอบและนิเทศ 

(Check) 

วางแผน 
(Plan) 

ดำเนินการ 
(Do) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี

แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจฯ 

แผนพัฒนา ศธ./ 
สพฐ. 

มาตรฐาน สพฐ. 

ITA 

นโยบาย 

พลังขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจพอเพียง 

นวัตกรรม 

ICT 



2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนา การศึกษาของภาค การศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขต

พ้ืนที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็น เป้าหมายความสำเร็จที่

สำคัญ 

2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดย

อาศัยหลัก วิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมา

ใช้กำหนดโครงการ/ กิจกรรมการ ดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่

การศึกษา นโยบายและ ITA 

2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่

มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการ

จัดการเรียนรู้ ของครู 

2.3.8 นํานโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ัน พ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์

ความสำคัญ ประกาศกำหนด นโยบายจัดทำ แผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจน

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง 

2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) 

การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ

ปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้ พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ ทั้ง

ระดับสำนักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับ โครงการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ

เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุกระดับทั้ง 

ระดับ โรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน และจัดให้ มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนําศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยเฉพาะหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้

ในการ บริหารจัด การศึกษา การเรียนรู้และการบริการ 

2.4 เป้าหมายความสำเร็จ 

2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย  



1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยรวม

ไม่ตำ่กว่าระดับดีมาก 

2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ น้อย

กว่า ร้อยละ 40 

2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย 

1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบ ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 40 

2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การจัด 

การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 55 

2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู 

บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ 

3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องโดยมิ 

ชอบ 

3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 

คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม บรรยากาศที่ 

เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 

3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 

3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเก่ียวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบ 

และวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี 

3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี ประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ไม ่

เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 



3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสำคัญกับการนํานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติให้

เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การ 

วางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และ

การปรับปรุง แก้ไข (Act) งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้ง ในระดับ 

บุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน พร้อม

ทั้งจัดให้ มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดําเนินงาน 

3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนําศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อน การ 

ดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและ 

เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบัติงาน 

3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน เรื่อง 

ต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกัน

คุณภาพ การศึกษาการ ดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและ

ผู้รับบริการตลอดจน ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ของประชาชน และประเทศ 


