
 

 

 

 

 

การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 

นโยบายคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล 
 “มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ทั้งในด้านระบบทรัพยากรบุคคล การจัดสวัสดิการและการบริการ การด าเนินการด้านวินัย และกฎระเบียบ 
และการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษท่ี 21” 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวให้สนองตอบต่อ
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สรุปดังนี้ 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
    แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๓ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   เป้าหมายที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) วิเคราะห์สมรรถนะแต่ละต าแหน่ง และส ารวจความจ าเป็นและความต้องการ                
ในการพัฒนา 
    ผลการด าเนินการ 
    จัดท าข้อมูลความต้องการพัฒนาข้าราชการครูในสังกัดไว้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการ
พัฒนาไปตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็นต่อนักเรียนเป็นล าดับแรก 
    2) จัดท าแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ 3 ปี ที่มุ่งเน้นความรู้               
ทักษะใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี ทักษะการวิจัย และภาษา 
    ผลการด าเนินการ 
          ๑.จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒. จัดอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และพัฒนาวิทยฐานะ 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ปี 256๒ สูงขึ้น 
 
 
 



    3) สร้างและพัฒนาช่องทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    ผลการด าเนินการ 
    จัดอบรมครูในหลายรูปแบบทั้งระบบ Online ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยาย มี
หลายรูปแบบให้ข้าราชการครูได้เลือกเข้ารับการอบรมตามความต้องการ มีผลท าให้ครูได้รับความรู้หลากหลาย 
และมีผลท าให้โอเน็ตสูงขึ้น ม.3 เป็นระดับ 9 และ ม.6 เป็นระดับ 10 สูงขึ้นกว่าปี 256๒ 
 
    4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระให้มีทักษะในการสื่อสาร                    
ด้านภาษาอังกฤษ 
    ผลการด าเนินการ 
    จัดอบรมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนโดย
การสอดแทรกเทคนิคและนวัตกรรมทันสมัยสู่การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ท าให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
 
    5) ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผล                
การด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ผลการด าเนินการ 
    ๑. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดการฝึกอบรมที่ด าเนินการ   11    หลักสูตร 
             ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบริหารจัดการฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  
501 ราย 
          ๓.  รายงานผลการด าเนินการพัฒนา 
    - ครูได้รับการพัฒนาหลักสูตรนิตยสาร 
    - น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
    - ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูทั้งภายในโรงเรียนและต่างโรงเรียน 
    - น าผลการพัฒนาเพ่ือประกอบการขอวิทยฐานะสูงขึ้น  
    - นักเรียนมีผล O-NET สูงขึ้น 
 
    6) ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา 
    ผลการด าเนินการ 
    1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการและการติดต่อประสานงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
ทั้ง 4 ด้าน 
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ก ากับ ดูแล 
ติดตามและประเมินผล ท าให้ผล O-NET ปี 256๒ และคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นระดับประเทศ 10 โรงเรียน  
 
 
 

๒ 



 
 
   เป้าหมายที่  2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล                        
ที่มีประสิทธิภาพ ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน                    
ที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
    ผลการด าเนินการ 
    จัดท าโครงการวิเคราะห์แผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์และก าหนดกรอบอัตราก าลัง จัดท า 
ค าบรรยายลักษณะงาน วิเคราะห์แผนอัตราก าลัง 1 ปี เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนอัตราของ
ส านักงานในปีถัดไป 
    1. สามารถเกลี่ยอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มีปริมาณงานเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไป
ก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  

            2. สามารถสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการและความขาดแคลนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
           3. สามารถเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษาที่มีความ
ขาดแคลนและจ าเป็น  
           4. สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในด้านอบรมและการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 

    2) เสริมสร้างปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ผลการด าเนินการ 
    ๑. ด าเนินการศึกษาหลักการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกและแนวทางการจัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดี รวมถึงท าแผนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. ศึกษา เตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรม 
    3) พัฒนาครูสู่การเป็นครูแกนน า (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional 
Teacher) ที่สะท้อนทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู 
    ผลการด าเนินการ 
      ๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
จ านวน  164     หลักสูตร 
      ๒. จัดส่งบุคลากรเป็นวิทยากร  จ านวน 40  ราย 
      ๓.จัดอบรมท่ีด าเนินการเอง  จ านวน 1,795 ราย 
                        ๔. ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก   จ านวน  120  ราย  

๓ 


