
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารงาน  บุคคล 

เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้นําและมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย  
1. ประกาศปฏิญญาอันประกอบด้วยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา คือ  

1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า  
ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดียึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู 

บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสําคัญ มุ่งสร้างเสริมความ  ซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ 

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ  

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้มี
ประสิทธิภาพ  

ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม  

ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมความเข้มแข็งของ
โรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
1.2 เจตจํานงสู่การปฏิบัติ  

ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์  
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี  

2. กําหนดนโยบายโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา     อัน
ประกอบด้วย 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 



2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนาใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ ( Integration 
Standard) 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
 2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยการมี

ส่วนรวมและปรับระบบบริหารสู่โรงเรียนคืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมทําในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมท้ังมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงาน  
ตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย  

2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน โดย

ปลูกฝังค่านิยมร่วมท่ีเข้มแข็ง อันประกอบด้วยการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความ  
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี  

2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานภาครัฐ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต  

2.3.5 จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของภาค
การศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20 ปี
เป็นเป้าหมายความสําเร็จท่ีสําคัญ  

2.3.6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยอาศัยหลัก
วิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กําหนดโครงการ/ กิจกรรมการ
ดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษานโยบายและ (ITA) 

2.3.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมุ่งเน้น
การส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียนและความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู  

2.3.8 นํานโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยวิเคราะห์ความสําคัญประกาศกําหนดนโยบายจัดทํา
แผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตามตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้ พัฒนา
คุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ท้ังระดับสํานักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับ 
โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  



2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุกระดับท้ังระดับ
โรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับโครงการ/กิกรรมการดําเนินงานและจัดให้มีการ
เรียนรู้ ปรับปรุงการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน  

2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนําศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเฉพาะหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการบริหารจัด 
การศึกษาการเรียนรู้และการบริการ  
2.4 เป้าหมายความสําเร็จ  

2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย  
1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยไม่รวมไม่

ตํ่ากว่าระดับดีมาก  
2)  มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40  

2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย  
1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40  
2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของกลุ่มและของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  
2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 
3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดียึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู

บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสําคัญ  
3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบ  
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยคํานึงถึง

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ  
3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริมบรรยากาศท่ีเป็น

กัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน  
3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน  
3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและ

วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี  
3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบได้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  



3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  

3.9 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ความสําคัญกับการนํานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  

3.10 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ ปรับปรุง 
แก้ไข (Act) งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  

3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ัง  ในระดับ
บุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดําเนินพร้อมท้ังจัดให้มีการ
เรียนรู้ ปรับปรุงการดําเนินงาน  

3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนําศาสตร์ของพระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานโดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.13 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดผลสําเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษในเรื่องต่อไปนี้ 
คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET การประกันคุณภาพ การศึกษาการดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 


