
 
 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 
เรื่อง  การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

************************* 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังนี้  จัดระบบบริหาร  จัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือให้เอ้ือต่อการบริหารงาน
บุคคลเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นผู้น า  และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดย 
 1.  ประกาศปฏิญญา  อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญาและเจตจ านงค์ในการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา
คือ 
  1.1  ด้วยเกียรติของข้า  :  ข้าขอสัญญาว่า 
   ข้อ  1  ข้อจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึด
ผลประโยชน์ของนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ  มุ่งสร้างเสริม
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
   ข้อ  2  ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลโดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
   ข้อ  3  ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง  โปร่งใส  
คุ้มคา่  ตรวจสอบได้  มีประสิทธิภาพ 
   ข้อ  4  ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค  เท่าเทียม  เป็น
ธรรม  โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
   ข้อ  5  ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม
ความเข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนา 
  1.2  เจตจ านงสู่การปฎิบัติ 
   ข้อ  1  จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 
   ข้อ  2  จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบและวินัย 
   ข้อ  3  จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ 
   ข้อ  4  จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ข้อ  5  จะมุ่งม่ันในการบริหารที่ดี 
 2.  ก าหนดนโยบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน)  ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนว
ทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย 
  2.1  วสิัยทัศน์ 
   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทย  และเป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  มีความรู้  และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ 



  2.2  กรอบแนวคิดการพัฒนา  ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณา
การ  (Integration  Standard) 
  2.3  แนวทางการพัฒนา 
   2.3.1  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีโดยการมีส่วนร่วมและปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน  คืนครูสู่ห้องเรียน  ลดงานธุรการและศึกษานิเทศน์ร่วม
ท าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน  รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่
ระดับงานตามภารกิจ  ระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย 
   2.3.2  จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาด
ตะเคียน) 
   2.3.3  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน  โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง  อันประกอบด้วยการตรงต่อเวลา  เคารพกฎหมาย  
ระเบียบและวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี 
   2.3.4  เสริมสร้างความซื่อสัตย์โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานภาครัฐ  (ITA)  เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์
สุจริต 
   2.3.5  จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนา
การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์  20  ปีเป็นเป้าหมายความส าเร็จที่ส าคัญ 
   2.3.6  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติโดยอาศัยหลักวิชาการ  ความคิดริเริ่ม  นวัตกรรม  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ตลอดจนการวิจัยมาใช้ก าหนด
โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นโยบายและ  ITA 
   2.3.7  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือยกระดับผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียนและความเข้มแข็งในการจัดการ
เรียนรู้ของครู 
   2.3.8  น านโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฎิบัติโดยวิเคราะห์ความส าคัญ  
ประกาศก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานโครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงาน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
   2.3.9  ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร  (PDCA)  ประกอบด้วยการ
วางแผน  (PLAN)  การด าเนินงานตามแผน  (DO)  การติดตาม  ตรวจสอบและนิเทศ  (CHECK)  และการ
ปรับปรุงแก้ไข  (ACT)  มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดับ  ทั้งระดับส านักงาน  
ระดับกลุ่ม  ระดับงาน  และระดับโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
   2.3.10  จัดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและการนิเทศ  การ
ด าเนินงานในทุกระดับทั้งระดับโรงเรียน  ระดับห้องเรียน  ระดับกลุ่ม  ระดับบุคคลและระดับโครงการ/
กิจกรรมการด าเนินงาน  และจัดให้มีการเรียนรู้ปรับปรุงการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 



   2.3.11  ศึกษาเรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT)  มาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริหาร 
  2.4  เป้าหมายความส าเร็จ 
   2.4.1  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาโดย 
    1)  มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยรวมไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
    2)  มีคะแนนผลการทดสอบ  O-Net  หรือ  NT  ของนักเรียนในความ
รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 
   2.4.2  ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้โดย 
    1)  มีคะแนนผลการทดสอบ  O-Net  หรือ  NT  ของนักเรียนในความ
รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 
    2)  นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  50 
   2.4.3  ประชาชนและผู้รับบริหารมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของกลุ่มและของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  55 
   2.4.4  ประเทศชาติมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ตามยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 3.  ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษาอันประกอบด้วย 
  3.1  ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน  
ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ประชาชน  และประเทศเป็นส าคัญ 
  3.2  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเองและพวก
พร้องโดยมิชอบ 
  3.3  จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
โดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  3.4  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้วยความรัก  ความเมตตา  ส่งเสริม
บรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 
  3.5  มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 
  3.6  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา  เคารพกฎหมาย  
ระเบียบและวินัยความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบและบริการที่ดี 
  3.7  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง  โปร่งใส  คุ้มค่า  มี
ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
  3.8  ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค  เท่าเทียม  เป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
  3.9  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความส าคัญกับการน านโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 



  3.10  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ  (PDCA)  ประกอบด้วย
การวางแผน  (PLAN)  การด าเนินงานตามแผน  (DO)  การติดตาม  ตรวจสอบและนิเทศ  (CHECK)  และการ
ปรับปรุงแก้ไข  (ACT)  งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  3.11  จัดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระดับบุคคล  ระดับห้องเรียน  ระดับโรงเรียน  ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการด าเนินงาน  
พร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้ปรับปรุงการด าเนินงาน 
  3.12  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลังขับเคลื่อน
การด าเนินงานโดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ควบคู่กับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  3.13  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งม่ัน  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน
เรื่องต่อไปนี้คือ  ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน  ยกระดับผลสอบ  O-Net  หรือ  NT  การประกันคุณภาพ
การศึกษาการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน
ผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปีเพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประชาชนและประเทศ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป 
    

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

 
 
       (นายสมหมาย  สังขะวินิจ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน) 
      
 


