
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านตาขุน 

ไดด้าํเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี จดัระบบบริหาร จดัการองคก์รตาม 

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อใหเ้อ้ือต่อการ บริหารงานบุคคล เป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นผูน้าํ และมี

ระบบการ บริหารจดัการท่ีดี โดย 

 1.ประกาศปฏิญญา อนัประกอบดว้ยคาํมัน่สัญญาและเจตจาํนงในการบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา คือ 

 1.1 ดว้ยเกียรติของขา้ : ขา้ของสัญญาวา่ ขอ้ 1 ขา้จะบริหารจดัการตามหลกัการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี ยดึผลประโยชน์ ของ นกัเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และ

ประเทศชาติ เป็นสาํคญั มุ่งสร้างเสริมความ ซ่ือสัตย ์สุจริตในการปฏิบติั ราชการ 

 ขอ้ 2 ขา้จะจดัระบบบริหารจดัการใหส้ะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย คาํนึงถึง

ความ พึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นสาํคญั  

ขอ้ 3 ขา้จะจดัระบบบริหารจดัการเงินและงบประมาณให้ถูกตอ้ง โปร่งใส คุม้ค่า ตรวจสอบ ได ้มี 

ประสิทธิภาพ  

ขอ้ 4 ขา้จะจดัระบบบริหารงานบุคคลใหเ้กิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่ เลือก 

ปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม  

ขอ้ 5 ขา้จะมุ่งมัน่ในการยกระดบัคุณภาพการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนโดยส่งเสริม ความ เขม้แขง็ 

ของโรงเรียนและครูในการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใชโ้รงเรียนและหอ้งเรียนเป็นฐานใน การ พฒันา  

1.2 เจตจาํนงสู่การปฏิบติั  

ขอ้ 1 จะปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูต้รงต่อเวลา  

ขอ้ 2 จะปฏิบติัหนา้ท่ีใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และวนิยั  

ขอ้ 3 จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นความซ่ือสัตย ์

 ขอ้ 4 จะยดึมัน่ในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 ขอ้ 5 จะมุ่งมัน่ในการบริหารท่ีดี 

 



 2. กาํหนดนโยบายโรงเรียนบา้นกกดู่ ซ่ึงใชเ้ป็น วสิัยทศัน์และแนวทางการพฒันาเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประกอบดว้ย 

 2.1 วสิัยทศัน์ โรงเรียนบา้นกกดู่มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้ง

ดา้น ร่างกาย อารมณ์ สังคม ความรู้ คุณธรรมมีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยดึมัน่ใน

การ ปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้ และทกัษะพื้นฐาน

รวมทั้งเจต คติท่ีจาํเป็นต่อ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติโดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญับน พื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคน สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 2.2 กรอบแนวคิดการพฒันา ใชโ้มเดลการพฒันารูปแบบการพฒันามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration 

Standard) 

 

 

 

 

 

 

 

            2.3 แนวทางการพฒันา  

                           2.3.1 พฒันาระบบบริหารการจดัการศึกษาตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง ท่ีดี โดย

การ มีส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่หอ้งเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศกร่์วมทาํ

ในการพฒันา คุณภาพการศึกษาในระดบัสถานศึกษาและหอ้งเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผดิชอบสู่

ระดบังาน ตามภารกิจ ระดบั พื้นท่ีและระดบันโยบาย  

                         2.3.2 จดัระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนบา้นกกดู่  

                       2.3.3 ส่งเสริมและพฒันาองคก์รและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผูเ้รียน 

โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมท่ีเขม้แขง็ อนัประกอบดว้ย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวนิยั ความ 

ซ่ือสัตย ์สุจริต ความรับผดิชอบและการบริการท่ีดี 



                          2.3.4 เสริมสร้างความซ่ือสัตยสุ์จริตโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การ ดาํเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพฒันาเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต                              

                       2.3.5 จดัทาํและทบทวนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพฒันา การศึกษาของ

ภาค การศึกษาและจงัหวดัตามบริบทความตอ้งการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใชเ้ป้าหมายเชิง ยทุธศาสตร์ 

20 ปีเป็น เป้าหมายความสาํเร็จท่ีสาํคญั  

                      2.3.6 จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี เพื่อนาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบติัโดยอาศยั

หลกั วชิาการ ความคิดริเร่ิม นวตักรรม การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวจิยัมาใชก้าํหนดโครงการ/ 

กิจกรรมการ ดาํเนินงานและบูรณาการกบัมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA 

                   2.3.7 จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อยกระดบัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ี

มุ่งเนน้การส่งเสริมความเขม้แขง็การจดัการศึกษาของโรงเรียน และความเขม้แขง็ในการจดัการเรียนรู้ ของ

ครู  

                 2.3.8 นาํนโยบายท่ีสาํคญัของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น 

พื้นฐานและสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบติั โดยวเิคราะห์ความสาํคญั ประกาศกาํหนด นโยบาย

จดัทาํ แผนงาน โครงการสู่การปฏิบติัตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบติัอยา่ง 

ต่อเน่ือง 

             2.3.9 ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารคุณภาพองคก์ร (PDCA) ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การ 

ดาํเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแกไ้ข (Act) มาใช ้

พฒันา คุณภาพการบริหารและการดาํเนินการทุกระดบั ทั้งระดบัสาํนกังาน ระดบักลุ่ม ระดบังาน และ ระดบั 

โครงการ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ  

           2.3.10 จดัใหมี้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดาํเนินงานในทุกระดบัทั้ง ระดบั 

โรงเรียน ระดบัห้องเรียน ระดบักลุ่ม ระดบับุคคล และระดบั โครงการ/กิกรรมการดาํเนินงาน และจดัให ้มี

การเรียนรู้ ปรับปรุงการดาํเนินงาน และรายงานผลการดาํเนินงาน 

        2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนาํศาสตร์พระราชาเป็นพลงัขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน โดยเฉพาะหลกั 

เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กบัการนาํนวตักรรมและนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาใชใ้นการ บริหารจดั 

การศึกษา การเรียนรู้และการบริการ 

 



2.4 เป้าหมายความสาํเร็จ 

        2.4.1 โรงเรียนมีความเขม้แข็งในการจดัการศึกษา โดย 1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพ

การจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย ไม่รวมไม่ต่าํกวา่ระดบัดีมาก 2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-

Net หรือ NT ของนกัเรียนในความรับผดิชอบไม่ นอ้ยกวา่ ร้อยละ 40  

 2.4.2 ครูมีความเขม้แขง็ในการจดัการเรียนรู้ โดย 1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ 

NT ของนกัเรียนในความรับผดิชอบไม่ นอ้ย กวา่ร้อยละ 40 2) นกัเรียนในความรับผดิชอบผา่นเกณฑท่ี์ทาง

ราชการกาํหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

 2.4.3 ประชาชนและผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการพฒันาคุณภาพการบริหารและ การ 

จดั การศึกษาของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 55 

  2.4.4 ประเทศชาติมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

3. กาํหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อนัประกอบด้วย 

  3.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามหลกับริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ยดึผลประโยชน์ของนกัเรียน 

ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสาํคญั  

 3.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ยดึผลประโยชน์ของตนเอง และพวก 

พอ้งโดยมิ ชอบ 

  3.3 จดัระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานใหส้ะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

โดย คาํนึงถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นสาํคญั  

 3.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดว้ยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม 

บรรยากาศท่ี เป็นกลัยาณมิตรในโรงเรียนและหอ้งเรียน 

  3.5 มุ่งเนน้ยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนอยา่งรอบดา้น 

  3.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีเก่ียวกบัการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 

ระเบียบ และวนิยั ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 

  3.7 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเก่ียวกบัการเงินและงบประมาณใหถู้กตอ้ง โปร่งใส คุม้ค่า มี 

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได ้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  



 3.8 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น 

ธรรมไม ่เลือกปฏิบติัและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

  3.9 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยใหค้วามสาํคญักบัการนาํนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การ 

ปฏิบติัใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่งเป็น รูปธรรม 

  3.10 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบดว้ย 

การ วางแผน (Plan) การดาํเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ 

ปรับปรุง แกไ้ข (Act) งานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

  3.11 จดัใหมี้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทั้ง 

ในระดบั บุคคล ระดบัหอ้งเรียน ระดบัโรงเรียน ตลอดจนระดบัโครงการและกิจกรรมการดาํเนิน พร้อมทั้ง

จดัให ้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดาํเนินงาน 

  3.12 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนาํศาสตร์ของพระราชาเป็นพลงั 

ขบัเคล่ือน การ ดาํเนินงาน โดยเฉพาะหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กบัการนาํนวตักรรมและ 

เทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช ้ในการปฏิบติังาน  

 3.13 ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความมุ่งมัน่ เพื่อให้เกิดผลสาํเร็จในระดบัดีเด่นเป็นพิเศษใน 

เร่ือง ต่อไปน้ี คือ ยกระดบัการศึกษาของผูเ้รียน ยกระดบัผลสอบ O-NET หรือ NT การประกนัคุณภาพ 

การศึกษาการ ดาํเนินงานตามนโยบายและจุดเนน้ ความพึงพอใจของประชาชนและผูรั้บบริการตลอดจน 

ผลสาํเร็จตามยทุธศาสตร์ ชาติ 20 ปี เพื่อความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืของประชาชน และประเทศ 


