
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนดีบุกพังาวิทยายน 

................................................................................ 

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ จัดระบบ

บริหาร จัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื ่อให้เอื ้อต่อการบริหารงานบุคคล เป็น

แบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบรหิารสถานศึกษา คือ 

1.1 ดว้ยเกียรติของข้า : ข้าขอสัญญาว่า 

ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ียึดผลประโยชน์ 

ของ นักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ มุ่งสรา้ง

เสริมความซื่อสัตย ์สุจรติ ในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า 

ตรวจสอบ 

ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม 

โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน โดยส่งเสริม 

ความเข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศกึษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและ

ห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 

1.2 เจตจำนงสู่การปฏิบัติ 

ข้อ 1 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างถูกต้อง

เคร่งครัด  

ข้อ 2 จะมุ่งมั่นในการบรหิารงานที่ด ีตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สจุริต 

ข้อ 4 จะต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

 

2. กำหนดนโยบายโรงเรยีนดีบุกพังงาวิทยายน ซึง่ใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา อัน

ประกอบด้วย  

2.1 วิสัยทัศน ์โรงเรียนดบีุกพังงาวิทยายน ศูนย์กลางการเรียนรู้ เคียงคู่ชุมชน บนความเป็น
ไทย มุ่งไปสู่สากล 



2.2 กรอบแนวคิดการพฒันา ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ 

(Integration Standard) DEEBUK MODEL 

2.3 แนวทางการพัฒนา 

2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

โดยการมีส่วนรว่มและปรับระบบบริหารโรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน สัดงานธุรการ 

2.3.2 จดัระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดบีุกพังงาวิทยายน 

2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศกึษาและ

คุณภาพ ผู้เรียน โดยปลกูฝังค่านิยม การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย 

ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการทีด่ี 

2.3.4 เสริมสรา้งความซื่อสัตย์สุจรติโดยใช้เกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่

ดีด้าน ความซื่อสัตย์สุจรติ 

2.3.5 จดัทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

คุณภาพการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนพัฒนา การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นที่

การศกึษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์20 ปี เป็นเป้าหมายความสำเรจ็ที่สำคัญ 

2.3.6 จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ

ปฏิบัติ โดย อาศัยหลักวชิาการ ความคดิริเริ่ม นวตักรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการ

วิจัยมาใช้กำหนด โครงการ กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่

การศกึษา นโยบายและ ITA  

2.3.7 จดัทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้

ของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศกึษาของโรงเรยีน และความ

เข้มแข็งในการ จดัการเรยีนรู้ ของครู  

2.3.8 นำนโยบายที่สำคญัของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสำคัญ 

ประกาศ กำหนด นโยบายจัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ตดิตาม 

ประเมินผลและรายงาน การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

2.3.9 ประยุกตใ์ช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การ

วางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (Do) การตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) 

และการปรับปรุง แก้ไข (Act) มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ 



ทั้งระดับสำนักงาน ระดบั กลุ่ม ระดับงาน และ ระดับ โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ

เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  

2.3.10 จดัให้มีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานในทุก 

ระดับทั้งระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/

กิจกรรม การดำเนินงาน และจัดให้มีการเรียนรู ้ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการ

ดำเนินงาน  

2.3.11 ศึกษาเรียนรู้และนำศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

โดยเฉพาะ หลักเศรษฐกจิพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ICT) มาใช ้ในการบริหารจัดการศกึษาการเรียนรูแ้ละการบริการ 

2.4 เป้าหมายความสาํเรจ็ 

2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศกึษา โดย 1) มีคะแนนผลการประเมิน 

คุณภาพการจัดการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา โดยไมต่่ำกว่าระดับดีมาก 2) มีคะแนนผล

การ ทดสอบ O-Net หรอื NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50 

2.4.2 ครูมคีวามเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู ้โดย 1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-

Net หรือ NT ของนักเรยีนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 2) นักเรียนในความ

รับผิดชอบผ่าน เกณฑ์ทีท่างราชการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคณุภาพการบริหาร

และการจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

 

3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลกูจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย  

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน 

ครู บุคคลกรทางการศกึษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ 

3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สจุรติ ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

โดยมิชอบ 

3.3 จัดระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดย

คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความรกั ความเมตตา ส่งเสริม

บรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 

3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงข้ึนอย่างรอบด้าน 



3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย

ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผดิชอบและบริการทีด่ี 

3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี

ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น

ธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยกุต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย 

การวางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (D0) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และ

การ ปรับปรุง แก้ไข (Act) งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองทั้ง 

ในระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน พร้อม 

ทั้งจัดให้มีการเรียนรู ้ปรบัปรุงการดำเนินงาน 

3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู ้และนำศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อน 

การดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดเีด่นเป็นพิเศษใน 

เรื่องต่อไปนี้ คือ ยกระดบัการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกัน

คุณภาพ การศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและ

ผู้รับบริการ ตลอดจน ผลสำเร็จตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ

ประชาชนและประเทศ 

 

 

 

  

(นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนดบีุกพังงาวิทยายน 

 


