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การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดระบบบริหาร 
จัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้เอื้อต่อการ บริหารงานบุคคล เป็นแบบอย่างท่ีดี                   
เป็นผู้น าและมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  โดย 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญาและเจตจ านงในการบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา คือ 
1.1 ด้วยเกียรติของข้า: ข้าขอสัญญาว่า 

ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ยึดผลประโยชน์ของ นักเรียน     
ครูบุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติเป็นสาคัญ มุ่งสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยค านึงถึงความ  
พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่าตรวจสอบได้           
มีประสิทธิภาพ 

ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม 

ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมความเข้มแข็งของ
โรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 

1.2 เจตจ านงสู่การปฏิบัติ 
ข้อ 1 จะปฏิบติัตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย 
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ 
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี 
 

2. ก าหนดนโยบายโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประกอบด้วย 

2.1 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอมุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความ

สมดุลท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ความรู้ คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ 
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใช้โมเดลการพัฒนารปูแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ 
(IntegrationStandard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 แนวทางการพัฒนา 

2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยการมีส่วนรวม และ
ปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมท าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงาน ตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย 

2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียนโดยปลูกฝัง

ค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความ ซื่อสัตย์สุจริต                         
ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี 

2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ภาครัฐ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

2.3.5 จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตาม
บริบทความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นเป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคัญ 

2.3.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยอาศัยหลัก
วิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้ก าหนดโครงการ/ กิจกรรมการด าเนินงานและ
บูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA 

2.3.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ของครู 

2.3.8 น านโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความส าคัญประกาศก าหนด นโยบายจัดท าแผนงาน โครงการสู่
การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ
ด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้ พัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการด าเนินการทุกระดับ ท้ังระดับส านักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับ โครงการเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การด าเนินงานในทุกระดับท้ัง ระดับโรงเรียน 
ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานและจัดให้ มีการเรียนรู้ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 

2.3.11 ศึกษาเรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการด าเนินงานโดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการ
บริการ 
 2.4 เป้าหมายความส าเร็จ 

2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 
1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยไม่รวมไม่ต ่ากว่า

ระดับดีมาก 
2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย 
1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40 
2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 55 

2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 

3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียนครูบุคคลากรทาง
การศึกษาประชาชน และประเทศเป็นส าคัญ 

3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องโดยมิชอบ 
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ     

พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริมบรรยากาศท่ีเป็น

กัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 
3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 
3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมายระเบียบและวินัย ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 
3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 

และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
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3.9 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ความส าคัญกับการน านโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

3.10 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย 
การวางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ 

ปรับปรุง แก้ไข (Act) งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ังในระดับบุคคล ระดับ

ห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการด าเนิน พร้อมท้ังจัดให้มีการเรียนรู้ปรับปรุงการด าเนินงาน 
3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.13 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษในเรื่องต่อไปนี้ คือ ยกระดับ

การศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพการศึกษาการด าเนินงานตามนโยบายและ
จุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืนของประชาชนและประเทศ 
 
 
 


