การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบานแสงภา
โรงเรียนบานแสงภาไดดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้จัดระบบบริหาร
จัดการองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเอื้อตอการ บริหารงาน บุคคล เปนแบบอยางที่ดี
เปนผูนํา และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย
1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบดวยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา คือ
1.1 ดวยเกียรติของขา : ขาของสัญญาวา
ขอ 1 ขาจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน ของ นักเรียน ครู
บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เปนสําคัญ มุงสรางเสริมความ ซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ
ขอ 2 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย คํานึงถึงความพึง
พอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ
ขอ 3 ขาจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา ตรวจสอบ ได มี
ประสิทธิภาพ
ขอ 4 ขาจะจัดระบบบริหารงานบุคคลใหเกิดความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม โดยไม เลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม
ขอ 5 ขาจะมุงมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นโดยสงเสริม ความ เขมแข็งของ
โรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่ใชโรงเรียนและหองเรียนเปนฐานใน การ พัฒนา
1.2 เจตจํานงสูการปฏิบัติ
ขอ 1 จะปฏิบัติตนใหเปนผูตรงตอเวลา
ขอ 2 จะปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
ขอ 3 จะเปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตย
ขอ 4 จะยึดมั่นในหนาที่ความรับผิดชอบ
ขอ 5 จะมุงมั่นในการบริหารที่ดี
2. กําหนดนโยบายโรงเรียนบานแสงภาซึ่งใชเปน วิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
อันประกอบดวย
2.1 วิสัยทัศน.................................................
2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใชโมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ
(Integration Standard)
2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี
โดยการ มีสวนรวมและปรับระบบบริหารสูโรงเรียน คืนครูสูหองเรียน ลดงานธุรการและ
ศึกษานิเทศกรวมทําในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและหองเรียน รวมทั้ง
มอบหมายความรับผิดชอบสูระดับงาน ตามภารกิจ ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานแสงภา
2.3.3 สงเสริมและพัฒนาองคกรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ
ผูเรียน โดยปลูกฝงคานิยมรวมที่เขมแข็ง อันประกอบดวย การตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย
ระเบียบและวินัย ความ ซื่อสัตยสุจริตความรับผิดชอบและการบริการที่ดี
2.3.4 เสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตโดยใชเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสใน การดําเนินงานภาครับ (ITA) เปนเปาหมายและแนวทางการพัฒนาเปนแบบอยางที่ดี
ดานความซื่อสัตยสุจริต
2.3.5 จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนา การศึกษาของ ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความตองการของเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใชเปาหมายเชิง ยุทธศาสตร 20 ปเปนเปาหมายความสําเร็จที่สําคัญ
2.3.6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ
โดย อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เปนเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช
กําหนดโครงการ/ กิจกรรมการดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายและ ITA
2.3.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรูของ
ผูเรียน ที่มุงเนนการสงเสริมความเขมแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเขมแข็งในการ
จัดการเรียนรู ของครู
2.3.8 นํานโยบายที่สําคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติ โดยวิเคราะหความสําคัญ
ประกาศกําหนด นโยบายจัดทําแผนงานโครงการสูการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานการปฏิบัติอยาง ตอเนื่อง
2.3.9 ประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพองคกร (PDCA) ประกอบดวย การวางแผน
(Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ
ปรับปรุงแกไข (Act) มาใชพัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ทั้งระดับ
สํานักงาน ระดับกลุม ระดับงาน และ ระดับ โครงการเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยาง
มีคุณภาพ
2.3.10 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุก
ระดับทั้ง ระดับโรงเรียน ระดับหองเรียน ระดับกลุม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิ
กรรมการดําเนินงาน และจัดใหมีการเรียนรู ปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน

2.3.11 ศึกษา เรียนรูและนําศาสตรพระราชาเปนพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โดยเฉพาะ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
มาใชในการ บริหารจัด การศึกษาการเรียนรูและการบริการ
2.4 เปาหมายความสําเร็จ
2.4.1 โรงเรียนมีความเขมแข็งในการจัดการศึกษา โดย 1) มีคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย ไมรวมไมตํากวาระดับดีมาก 2) มีคะแนน
ผลการทดสอบ O-Net หรือ NTของนักเรียนในความรับผิดชอบไม นอยกวา รอยละ 40
2.4.2 ครูมีความเขมแข็งในการจัดการเรียนรู โดย 1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net
หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม นอยกวารอยละ 40 2) นักเรียนในความรับผิดชอบ
ผานเกณฑที่ทางราชการกําหนดไมนอยกวารอยละ 50
2.4.3 ประชาชนและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ
การ จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุม และของโรงเรียนไมนอยกวารอยละ
55
2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป
3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาที่ราชการและลูกจางในสถานศึกษา อันประกอบดวย
3.1 ปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดผลประโยชนของนักเรียน ครู
บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเปนสําคัญ
3.2 ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมยึดผลประโยชนของตนเอง และพวก พอง
โดยมิชอบ
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ
3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยความรัก ความเมตตา สงเสริม
บรรยากาศที่เปนกัลยาณมิตรในโรงเรียนและหองเรียน
3.5 มุงเนนยกระดับคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นอยางรอบดาน
3.6 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยเปนแบบอยางที่ดีเกี่ยวกับการตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย
ระเบียบและวินัยความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี
3.7 ปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณใหถูกตอง โปรงใส คุมคา มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
3.8 ปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปน
ธรรมไมเลือกปฏิบัติและไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
3.9 ปฏิบัติหนาที่ราช การโดยให ความสําคัญ กับการนํานโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการ ปฏิบัติ
ใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม

3.10 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย การ
วางแผน(Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ ปรับปรุง แกไข
(Act)งานในหนาที่รับผิดชอบ
3.11 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอยางตอเนื่องทั้ง ใน
ระดับบุคคลระดับหองเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดําเนิน พรอมทั้งจัดใหมีการ
เรียนรูปรับปรุงการดําเนินงาน
3.12 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู และนําศาสตรของพระราชาเปนพลัง ขับเคลื่อน
การดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนํานวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
2.13 ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความมุงมั่น เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในระดับดีเดนเปนพิเศษใน
เรื่องตอไปนี้คือ ยกระดับการศึกษาของผูเรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพ การศึกษา
การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนน ความพึงพอใจของประชาชนและผูรับบริการตลอดจน ผลสําเร็จตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ

