
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้มีการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เอ้ือต่อการบริหารงานบุคคลเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญาและเจตจ านงในการบริหารสถานศึกษา คือ   
1.1. ด้วยเกียรติของข้า: ข้าขอสัญญาว่า  

ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีผลประโยชน์ของ 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ มุ่งสร้างเสริมความ
ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ  

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
โดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ  

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงิ นและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า  
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ  

ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม  
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมความ
เข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน  
ในการพัฒนา   

1.2. เจตจ านงสู่การปฏิบัติ  
ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์  
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี  
 

2. ก าหนดนโยบายโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
ประกอบด้วย  
2.1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (World Class Standard) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 



2.2. เป้าหมาย 
2.2.1. สถานศึกษามีหลั กสู ตรสถานศึกษาที่ มี คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึ กษา  

และมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.2.2. สถานศึกษาน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมิน ทบทวน 

ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
2.2.3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCR Model 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
2.2.4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้ เรียนสู่มาตรฐานสากล  

(Five Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active learning) 

2.2.5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

2.2.6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถขั้นสูงมากกว่าระดับปกติ 

2.2.7. ผู้ เ รี ยนมี ค ว าม รู้ ทั กษะ พ้ื นฐ าน  และ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ ง า นอาชี พ  ยึ ดหลั กป รั ชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.2.8. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกัน  
บนความแตกต่างและหลากหลาย  

2.2.9. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี   

2.2.10. ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเองจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ  
ใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย  
สื่อ นวัตกรรม มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2.11. สถานศึกษาพัฒนาครูให้เป็นผู้น าและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

2.2.12. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้บริการ
อย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน 

 

 



2.3. กรอบแนวคิดการพัฒนา 

รูปแบบการบริหาร ANBCR MODEL 

 

2.4. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี ด้วยวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพ่ือ 
เป็นต้นแบบของการจัดการด้านปฐมวัยและประถมศึกษา จึงมีจุดแข็งในด้านระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน
เป็นระบบ มีจุดเน้นในด้านการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมากด้วยประสบการณ์ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคมมาอย่าง
ยาวนาน การบริการด้านสาธารณูปโภคและสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยความส าเร็จของการขับเคลื่อนของ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย การบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตปัจจัยที่ส่งเสริมอัน
ได้แก่ด้านที่เป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของโรงเรียน ลดปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของการจัดการศึกษา 
เพ่ือที่จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้เป็นดังความมุ่งหวังของผู้ปกครองและสังคมอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการอย่างสูงสุด โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาโดยมีรูปแบบ
การบริหาร ANBCR MODEL ดังนี้ 

2.4.1. ความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่และสังคม (A: Attentive) ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งด้านการบริหาร หรือด้านระดับปฏิบัติงานต้องมีความส านึกใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ และต้องมีความเชี่ยวชาญ  
โดยโรงเรียนมีการจัดอบรมและพัฒนาอยู่เสมอ  

2.4.2. การสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ (N: Network) การสร้างเครือข่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีของคณะครูและบุคลากรในเครือข่าย เพ่ืออาศัยรู้อาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคล องค์กร 
และเทคโนโลยีการสื่อสารเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 



2.4.3. ฉลาด หลักแหลม แจ่มใส (B: Brilliance) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ และมีโครงการ
สร้างขวัญและก าลังใจ เชื่อมใจบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจที่แจ่มใสให้บุคลากร
ของโรงเรียนในทุกคน 

2.4.4. มีความร่วมมือในองค์กร (C: Cooperation) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน โดยมีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เป็น
โรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทยสอดคล้องกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับ  
มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานแต่
ละกลุ่มให้ชัดเจน ตามความสามารถของบุคลากร 

2.4.5. มีความเคารพ นอบน้อม (R: Respect) โรงเรียนยึดหลักการประชาธิปไตยเป็นส าคัญ โดยให้
ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีการเคารพรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกฝ่าย และให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


