การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ได้ดาเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคลากร ดังนี้
จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเอื้อต่อการ
บริหารงานบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นา และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดย
๑. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคามั่นสัญญาและเจตจานงในการบริหารสถานศึกษา คือ
๑.๑ ด้วยเกียรติของข้าพเจ้า : ข้าพเจ้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียึดประโยชน์
ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสาคัญ มุ่งสร้างเสริมความ
ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
โดยคานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ข้อ ๕ ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม
ความเข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนา
๑.๒ เจตจานงสู่การปฏิบัติ
ข้อ ๑ จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา
ข้อ ๒ จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
ข้อ ๓ จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์
ข้อ ๔ จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อ ๕ จะมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี
๒. กาหนดนโยบายโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา
อันประกอบด้วย
๒.๑ วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมี " คุณธรรมนาความรู้ อนุรักษ์ความเป็นไทย เรียนรู้
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ "

๒.๒ กรอบแนวคิดการพัฒนา
ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration
Standard)

๒.๓ แนวทางการพัฒนา
๒.๓.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี โดย
การมีส่วนร่วม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมทา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่
ระดับงานตามภารกิจ ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
๒.๓.๒ จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
๒.๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคากรทางการศึกษาและคุณภาพ
ผู้เรียนโดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วยการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี
๒.๓.๔ เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต
๒.๓.๕ จัดทาและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา
การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เป็นเป้าหมายความสาเร็จที่สาคัญ
๒.๓.๖ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดยอาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กาหนด
โครงการ/กิจกรรมดาเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA
๒.๓.๗ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นการสเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการ
เรียนรู้ ของครู
๒.๓.๘ นานโยบายที่สาคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาชั้นพื้นฐานและสานักงานขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสาคัญ ประกาศ
กาหนดนโยบายจัดทาแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๒.๓.๙ ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน
(Plan) การดาเนินงานตามแผน (D) การติดตาม ตรวจสอบและนิทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข
(Act) มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดาเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสานักงาน ระดับกลุ่ม
ระดับงาน และ ระดับโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
๒.๓.๑๐ จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดาเนินงานในทุก
ระดับทั้งระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิจกรรมการ
ดาเนินงานและจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
๒.๓.๑๑ ศึกษา เรียนรู้และนาศาสตร์พระรชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ
๒.๔ เป้าหมายความสาเร็จ
๒.๔.๑ โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย
๑) มีคะแนนผลการประเนคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
โดยไม่รวมไม่ต่ากว่าระดับดีมาก
๒) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๓) ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย
๓.๑) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิด
ชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓.๒) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
๓.๓) ประชาชนและผู้รับบริกรมีความพึงพอไต่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและ การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๕
๓.๔) ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๓. กาหนดแนวทางการปฏิบัติหน้ที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย
๓.๑ ปฏิบัติหน้ที่รชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน
ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสาคัญ
๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยืดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก
พ้องโดยมิชอบ
๓.๓ จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยคานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๓.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม

บรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน
๓.๕ มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน
๓.๖ ปฏิบัติหน้ที่รชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย
ระเบียบและวินัย ความชื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี
๓.๗ ปฏิบัติหน้ที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
๓.๙ ปฏิบัติหน้าที่รชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
๓.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสาคัญกับการนานโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุคตใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย
การวางแผน (Plan) การดาเนินงานตามแผน (D) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ
ปรับปรุง แก้ไข (Act) งานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓.๑๒ จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทัง้
ในระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดาเนิน พร้อม
ทั้งจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดาเนินงาน
๓.๑๓ ปฏิบัติหน้ที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนาศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อน
การดาเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๓.๑๔ ปฏิบัติหน้าที่รชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสาเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน
เรื่องต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพ
การศึกษาการดาเนินงานตามนโบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการ
ตลอดจนผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และ
ประเทศ

