
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนบานชุมแสง 

************************************************************ 

โรงเรียนบานชุมแสง ไดดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้จัดระบบบริหาร

จัดการองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพื่อใหเอื้อตอการ บริหารงานบุคคล เปนแบบอยางท่ีดี 

เปนผูนำ และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย  

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบดวยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษา คือ  

1.1 ดวยเกียรติของขา : ขาขอสัญญาวา  

ขอ 1 ขาจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน ของ นักเรียน ครู 

บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เปนสำคัญ มุงสราง เสริมความ ซื่อสัตย สุจริตในการ

ปฏิบัติราชการ  

ขอ 2 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการใหสะดวก รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพประสิทธิผล โดย คำนึงถึงความ

พึงพอใจของผูรับบริการเปนสำคัญ  

ขอ 3 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา ตรวจสอบ ได มี

ประสิทธิภาพ  

ขอ 4 ขาจะจัดระบบบริหารงานบุคคลใหเกิดความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม โดย ไม เลือกปฏิบัติ

อยางไมเปนธรรม  

ขอ 5 ขาจะมุงมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึนโดยสงเสริม ความเขมแข็งของ

โรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีใชโรงเรียนและหองเรียนเปนฐานในการพัฒนา  

1.2 เจตจำนงสูการปฏิบัติ  

ขอ 1 จะปฏิบัติตนใหเปนผูตรงตอเวลา  

ขอ 2 จะปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  

ขอ 3 จะเปนแบบอยางท่ีดีดานความซื่อสัตย  

ขอ 4 จะยึดมั่นในหนาท่ีความรับผิดชอบ  

ขอ 5 จะมุงมั่นในการบริหารท่ีดี  

 

 



2. กำหนดนโยบายโรงเรียนบานชุมแสง ซึ่งใชเปน วิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา อัน

ประกอบดวย  

2.1 วิสัยทัศน : นักเรียนโรงเรียนบานชุมแสงมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยภายในปการศึกษา 2563 นักเรียนโรงเรียนบานชุมแสงมีสุขภาพอนามัยในระดับ สากล มี

ความรูคูคุณธรรมในมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรใหมีความรู สูมาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนมีสวน รวมในการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม อนุรักษส่ิงแวดลอม พัฒนาความสามารถดาน

เทคโนโลยีท่ีสรางสรรค รวมปองกันยาเสพติด  

2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใชโมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ 

(Integration Standard)  

2.3 แนวทางการพัฒนา  

2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดี โดย

การมีสวนรวม และปรับระบบบริหารสูโรงเรียน คืนครูสูหองเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก

รวมกับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและหองเรียน รวมท้ังมอบหมาย

ความรับผิดชอบ สูระดับงานตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย  

2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานชุมแสง  

2.3.3 สงเสริมและพัฒนาองคกรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผูเรียน 

โดยปลูกฝงคานิยมรวมท่ีเขมแข็ง อันประกอบดวย การตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวนิัย 

ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี  

2.3.4 เสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตโดยใชเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสใน 

การดำเนินงานภาครฐั (ITA) เปนเปาหมายและแนวทางการพัฒนาเปนแบบอยางท่ีดีดานความซื่อสัตย 

สุจริต  

2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนา 

การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความตองการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช 

เปาหมายเชิง ยุทธศาสตร 20 ปเปนเปาหมายความสำเร็จท่ีสำคัญ  

2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ โดย 

อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใชกำหนด 

โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA  

2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรูของ 

ผูเรียน ท่ีมุงเนนการสงเสริมความเขมแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเขมแข็งในการ

จัดการเรียนรูของครู  



2.3.8 นำนโยบายท่ีสำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสูการปฏิบัติ โดยวิเคราะหความสำคัญ ประกาศ 

กำหนด นโยบายจัดทำแผนงาน โครงการสูการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

การปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

2.3.9 ประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพองคกร (PDCA) ประกอบดวย การวางแผน 

(Plan) การดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรบัปรุง

แกไข (Act) มาใชพัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ ท้ังระดับสำนักงาน ระดับ

กลุม ระดับงาน และ ระดับโครงการ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ  

2.3.10 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานในทุก ระดับท้ัง 

ระดับโรงเรียน ระดับหองเรียน ระดับกลุม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กจิกรรมการดำเนินงาน 

และจัดใหมีการเรียนรู ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน  

2.3.11 ศึกษา เรียนรูและนำศาสตรพระราชาเปนพลังขับเคล่ือนการดำเนินงาน โดยเฉพาะ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการ 

บริหารจัดการศึกษาการเรียนรูและการบริการ  

2.4 เปาหมายความสำเร็จ  

2.4.1 โรงเรียนมีความเขมแข็งในการจัดการศึกษา โดย  

1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยรวมไมต่ำ 

กวาระดับดีมาก  

2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไมนอยกวา 

รอยละ 40  

2.4.2 ครูมีความเขมแข็งในการจัดการเรียนรู โดย  

1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไมนอยกวา 

รอยละ 40  

2) นักเรียนในความรับผิดชอบผานเกณฑท่ีทางราชการกำหนดไมนอยกวารอยละ 50  

2.4.4 ประชาชนและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด

การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของกลุม และของโรงเรียนไมนอยกวารอยละ 55  

2.4.5 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีราชการและลูกจางในสถานศึกษา อันประกอบดวย  

3.1 ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชนของนักเรียน ครู บุคคล

กรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเปนสำคัญ  



3.2 ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมยึดผลประโยชนของตนเอง และพวก พองโดยมิ

ชอบ  

3.3 จัดระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย คำนึงถึง

ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสำคัญ  

3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสำคัญ ดวยความรัก ความเมตตา สงเสริม บรรยากาศท่ี

เปนกัลยาณมิตรในโรงเรียนและหองเรียน  

3.5 มุงเนนยกระดับคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหสูงข้ึนอยางรอบดาน  

3.6 ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยเปนแบบอยางท่ีดีเกี่ยวกับการตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและ

วินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี  

3.7 ปฏิบัติหนาท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา ม ีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบได และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

 

************************************************************ 

 


