
 
 

 
 
 
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้    
จัดระบบบริหารจัดการู้องค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอ้ือต่อการบริหารงาน 

บุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย 
 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญาและเจตจ านงในการบริหารสถานศกึษา คือ 
1.1 ด้วยเกียรติของข้า  : ข้าขอสัญญาว่า 

 ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียึดผลประโยชน์  
ของนักเรียน ครูบุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นส าคัญ มุ่งสร้างเสริมความซื่อสัตย์  
สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

 ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงความพึงพอใจ ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ 

 ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม 
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่ เป็นธรรม 

 ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของโรงเรียน และครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการ 
พัฒนา 

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

 2. ก าหนดนโยบายโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาอัน ประกอบด้วย 

 2.1 วิสัยทัศน์  
 โรงเรียนบ้านบึงมุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลิต

ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รักและภูมิใจในท้องถิ่น  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี  มีความสุข  บนพื้นฐาน
ของความเป็นสากลควบคู่กับความเป็นไทย 

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

 



2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา 
 

ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบมีส่วนร่วม 
Integration Standard Develoment Model  : SLD Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
 

 2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยการมีส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมท า 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ สถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับ 
งานตามภารกิจ ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย 

 2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 
 2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครูบุคคลกรทางการศึกษาและ 

คุณภาพ ผู้เรียนโดยปลูกฝัง ค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบ 
และวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี 

 2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงาน ภาครัฐ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 



2.3.5 จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนา 
การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตาม บริบทความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิง 
ยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นเป้าหมายความส าเร็จที่ส าคัญ 

 2.3.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ 
ปฏิบัติโดยอาศัยหลัก วิชาการความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้ก าหนด 
โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายและITA 

 2.3.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือยกระดับผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการ 
เรียนรู้ของครู 

 2.3.8 น านโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความส าคัญ ประกาศก าหนด 
นโยบายจัดท าแผนงาน โครงการสู่ การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่าง 
ต่อเนื่อง 

 2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การ 
วางแผน (Plan) การด าเนินงาน ตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง 
แก้ไข (Act) มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดับ ทั้งระดับส านักงาน ระดับกลุ่ม ระดับ 
งาน และระดับโครงการเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพ 

 2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การด าเนินงานในทุก 
ระดับท้ังระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กรรมการด าเนินงาน 
และจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 

 2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ 
บริหาร จัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 

 2.4 เป้าหมายความส าเร็จ 
 2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 

 1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาโดยไม่รวมไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก 

 2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT  ของนักเรียนในความ 
รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 



2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย 
 1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT  ของนักเรียนในความ 

รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 2) นักเรยีนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
 2.4.4 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

และการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของกลุ่มและของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
 2.4.5 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 
 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลกับริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียึดผลประโยชน์ของนักเรียน 

ครูบุคคลกรทาง การศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นส าคัญ 
3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้อง 

โดยมิชอบ 
 3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 

ค านึงถึงความพึง พอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม 

บรรยากาศที่เป็น กัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 
 3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 
 3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 

ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี 
 3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า 

มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม 

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 3.5 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความส าคัญกับการน านโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่าง 
เป็นรูปธรรม 

 3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วยการ 
วางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง 
แก้ไข (Act)งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 



3.7 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งใน 
ระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการด าเนิน พร้อมทั้งจัดให้มี 
การเรียนรู้ ปรับปรุงการด าเนินงาน 

 3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลังขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งม่ัน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษในเรื่อง 
ต่อไปนี้ คือยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT  การประกันคุณภาพการศึกษา 
การด าเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนผลส าเร็จตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 


