
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ จัดระบบ
บริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี เพื ่อให้เอื ้อต่อการบริหารงานบุคคล              
เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้นำ และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย  
 1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษา คือ  
  1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า  
  ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ ของ  
นักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ มุ่งสร้างเสริมความ ซื่อสัตย์ สุจริต
ในการปฏิบัติราชการ  
  ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย 
คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  
  ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบ 
ได้ มีประสิทธิภาพ  
  ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่  
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
  ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความ  
เข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที ่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานใน การ 
พัฒนา  
  1.2 เจตจำนงสู่การปฏิบัติ  
  ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
  ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
  ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์  
  ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
  ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี  
 2. กำหนดนโยบายโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ี
การศึกษา อันประกอบด้วย  
  2.1 วิสัยทัศน์ เด็กดี มีความรู้ คู่วัฒนธรรม  
  2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณา
การ (Integration Standard) 
  2.3 แนวทางการพัฒนา  
   2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ี
ดี โดยการ มีส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วม
ทำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่
ระดับงาน ตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย  



   2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
   2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและ
คุณภาพ ผู้เรียน โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมท่ีเข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบ
และวินัย ความ ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี  
   2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสใน การดำเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
   2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
คุณภาพ การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา 
การศึกษาของ ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิง 
ยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นเป้าหมายความสำเร็จท่ีสำคัญ  
   2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ โดย อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กำหนด
โครงการ/ กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA  
   2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้
ของ ผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการ
เรียนรู้ ของครู  
   2.3.8 นำนโยบายที ่ สำค ัญของร ัฐบาล กระทรวงศ ึกษาธ ิการ สำน ักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสำคัญ 
ประกาศกำหนด นโยบายจัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง 
   2.3.4 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan)การดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง
แก้ไข (Act) มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ ท้ังระดับสำนักงาน ระดับกลุ่ม ระดับ
งาน และ ระดับโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
   2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานในทุก 
ระดับทั้งระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการดำเนินงาน 
และจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน 
   2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนำศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ 
บริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 
  2.4 เป้าหมายความสำเร็จ  
  2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย  
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 66.76 
ได้ผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา



ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กำหนดค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ
นักเรียนร้อยละ 65 ได้ผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ซึ่งพบว่ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  ส่วนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ 
และกลุ่มสาระศิลปะ กำหนดค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือนักเรียนร้อยละ 65 ได้ผลการเรียน 
3 ขึ้นไป พบว่าทั้งสามกลุ่มสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ส่วนกลุ่มสาระฯท่ี
ผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญท่ีสถานศึกษาต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
  2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย  

  ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุม เชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ัน
จัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ STEM ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง และใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นใน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี 
และส่งเสริมให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานจัดแสดงผลการจัดการเรียนการสอน ผลงานของนักเรียนอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที ่ใช้  ส่งเสริมให้ครูมีการการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีระบบการนิเทศติดตาม ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ได้แก่การจัดมุมความรู้ใน
ห้องเรียน การจัดทำข้อตกลงในห้องเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้การ
ประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย นำผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ครูผู้สอน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงขึ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนภาค
เรียนละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้คำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ พร้อมท้ังส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
  2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การ 
จัดการศึกษาของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.25  (4.476 พึงพอใจมากท่ีสุด ) 
  2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย  
 3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคคล
กรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ  
 3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก พ้องโดยมิชอบ  
 3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย คำนึงถึง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  
 3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม บรรยากาศท่ี
เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน  
 3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน  



 3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี  
 3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
 3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น  ธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
 3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  
 3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ ปรับปรุง 
แก้ไข (Act) งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
 3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ัง ในระดับ
บุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน พร้อมทั้งจัดให้ มีการ
เรียนรู้ ปรับปรุงการดำเนินงาน  
 3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนำศาสตร์ของพระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู ่ก ับการนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน เรื่อง
ต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพการศึกษา
การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน ผลสำเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 


