การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ไดดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
จัดระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเอื้อตอการ บริหารงานบุคคล
เปนแบบอยางที่ดีเปนผูนํา และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดย
๑. ประกาศปฏิญญา อันประกอบดวยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา คือ
๑.๑ ดวยเกียรติของขา : ขาของสัญญาวา
ขอ ๑ ขาจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน ของ
นักเรียน ครูบุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติเปนสําคัญ มุงสรางเสริมความ ซื่อสัตยสุจริต
ในการปฏิบัติราชการ
ขอ ๒ ขาจะจัดระบบบริหารจัดการใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ
ขอ ๓ ขาจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา ตรวจสอบได
มีประสิทธิภาพ
ขอ ๔ ขาจะจัดระบบบริหารงานบุคคลใหเกิดความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม โดยไม
เลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
ขอ ๕ ขาจะมุงมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นโดยสงเสริม ความ
เขมแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่ใชโรงเรียนและหองเรียนเปนฐานใน การ
พัฒนา
๑.๒ เจตจํานงสูการปฏิบัติ
ขอ ๑ จะปฏิบัติตนใหเปนผูตรงตอเวลา
ขอ ๒ จะปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
ขอ ๓ จะเปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตย
ขอ ๔ จะยึดมั่นในหนาที่ความรับผิดชอบ
ขอ ๕ จะมุงมั่นในการบริหารที่ดี
๒. กําหนดนโยบายโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ซึ่งใชเปน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ
เอกลักษณของโรงเรียน กลยุทธการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา อัน
ประกอบดวย
๒.๑ วิสัยทัศน
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม เปนเลิศในดาน
วิชาการ กีฬา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและทองถิ่น ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความรวมมือขององคกรในชุมชนและชุมชน
๒.๒ พันธกิจ
๑. พัฒนาและสงเสรมสนับสนุนผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเปนเลิศในดานวิชาการและกีฬา
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. สงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและทองถิ่น
๕. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรในชุมชนและชุมชน

๒.๓ เปาหมาย
๑. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนเลิศในดานวิชาการและกีฬา
๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง
๔. ผูเรียนอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและทองถิ่น
๕. ผูเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. องคกรในชุมชนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.๔ อัตลักษณของโรงเรียน
ผูเรียนมีคุณธรรม หมายถึง ผูเรียนมีความรูสึกนึกคิดหรือสภาพจิตที่เปนกุศลและเปนพื้นฐานของ
การแสดงออกของพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น
๒.๕ เอกลักษณของโรงเรียน
ยิ้ม ไหว หมายถึง การแสดงออกถึงความเปนมิตรและการเคารพผูมาเยือน
๒.๖ กลยุทธการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท
กลยุทธที่ ๒ ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพและเสมอภาค
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบการสนับสนุน การจัดการศึกษา
๒.๗ กรอบแนวคิดการพัฒนา
ใชโมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard)

๒.๘ แนวทางการพัฒนา
๒.๘.๑ พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการมี
สวนรวม และปรับระบบบริหารสูโรงเรียน คืนครูสูหองเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก รวมทําในการคุณภาพ
การศึกษาในระดับสถานศึกษาและหองเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสูระดับงานตามภารกิจ ระดับพื้นที่
และระดับนโยบาย
๒.๘.๒ จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
๒.๘.๓ สงเสริมและพัฒนาองคกรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผูเรียน
โดยปลูกฝงคานิยมรวมที่เขมแข็ง อันประกอบดวย การตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย
สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี
๒.๘.๔ เสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตโดยใชเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานภาครัฐ (ITA) เปนเปาหมายและแนวทางการพัฒนาเปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตยสุจริต

๒.๘.๕ จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของภาค
การศึกษาและจังหวัดตามบริบทความตองการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ๒๐ ป เปน
เปาหมายความสําเร็จที่สําคัญ
๒.๘.๖ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติโดยอาศัย
หลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เปนเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใชกําหนดโครงการ/ กิจกรรม
การดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA
๒.๘.๗ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรูของ ผูเรียนที่
มุงเนนการสงเสริมความเขมแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเขมแข็งในการจัดการเรียนรูของครู
๒.๘.๘ นํานโยบายที่สําคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติ โดยวิเคราะหความสําคัญ ประกาศกําหนด
นโยบายจัดทําแผนงาน โครงการสูการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง
๒.๘.๙ ประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพองคกร (PDCA) ประกอบดวย การวางแผน (Plan)
การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) มาใช
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสํานักงาน ระดับกลุม ระดับงาน และ ระดับ
โครงการ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ
๒.๘.๑๐ จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุกระดับทั้งระดับ
โรงเรียน ระดับหองเรียน ระดับกลุม ระดับบุคคล และระดับโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน และจัดใหมีการ
เรียนรูปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน
๒.๘.๑๑ ศึกษา เรียนรูและนําศาสตรพระราชาเปนพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยเฉพาะหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการ บริหารจัด
การศึกษาการเรียนรูและการบริการ
๒.๙ เปาหมายความสําเร็จ
๒.๙.๑ โรงเรียนมีความเขมแข็งในการจัดการศึกษา โดย
๑) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยไมรวม
ไมต่ํากวาระดับดีมาก
๒) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น รอยละ ๓
๒.๙.๒ ครูมีความเขมแข็งในการจัดการเรียนรูโดย
๑) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น รอยละ ๓
๒) นักเรียนในความรับผิดชอบผานเกณฑที่ทางราชการกําหนดไมนอยกวารอยละ ๕๐
๒.๙.๓ ประชาชนและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การ
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุม และของโรงเรียนไมนอยกวารอยละ ๕๕
๒.๙.๔ ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
๓. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาที่ราชการและลูกจางในสถานศึกษา อันประกอบดวย
๓.๑ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดียึดผลประโยชนของนักเรียน ครู
บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเปนสําคัญ
๓.๒ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมยึดผลประโยชนของตนเอง และพวกพองโดยมิชอบ
๓.๓ จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ

๓.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยความรัก ความเมตตา สงเสริม บรรยากาศที่เปน
กัลยาณมิตรในโรงเรียนและหองเรียน
๓.๕ มุงเนนยกระดับคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นอยางรอบดาน
๓.๖ ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยเปนแบบอยางที่ดีเกี่ยวกับการตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและ
วินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี
๓.๗ ปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบไดและไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
๓.๘ ปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรมไม
เลือกปฏิบัติและไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
๓.๙ ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหความสําคัญกับการนํานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการ ปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม
๓.๑๐ ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย การ
วางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง
แกไข (Act) งานในหนาที่รับผิดชอบ
๓.๑๑ จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอยางตอเนื่องทั้ง ในระดับ
บุคคล ระดับหองเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดําเนินงาน พรอมทั้งจัดใหมีการ
เรียนรูปรับปรุงการดําเนินงาน
๓.๑๒ ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยศึกษาเรียนรูและนําศาสตรของพระราชาเปนพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนํานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
๓.๑๓ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความมุงมั่น เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในระดับดีเดนเปนพิเศษใน เรื่องตอไปนี้
คือ ยกระดับการศึกษาของผูเรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพการศึกษาการดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนนความพึงพอใจของประชาชนและผูรับบริการตลอดจนผลสําเร็จตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชนและประเทศ

