การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ ได้กำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี้
นโยบายคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล
“มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ทั้งในด้านระบบทรัพยากรบุคคล การจัดสวัสดิการและการบริการ การดาเนินการด้านวินัย และกฎระเบียบ
และการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวให้สนองตอบต่อ
แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สรุปดังนี้
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
แผนยุทธศาสตร์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๓
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ าหมายที่ 1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ค วามสามารถและได้ รับ การพั ฒ นา
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ดาเนินการ ดังนี้
1) วิ เคราะห์ ส มรรถนะแต่ ล ะต าแหน่ ง และส ารวจความจ าเป็ น และความต้ อ งการ
ในการพัฒนา
ผลการดาเนินการ
จัดทาข้อมูลความต้องการพัฒ นาข้าราชการครูในสังกัดไว้เป็นปัจจุบัน และดาเนินการ
พัฒนาไปตามลาดับความสาคัญและความจาเป็นต่อนักเรียนเป็นลาดับแรก
2) จั ด ท าแผนการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาระยะ 3 ปี ที่ มุ่ ง เน้ น ความรู้
ทักษะใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี ทักษะการวิจัย และภาษา
ผลการดาเนินการ
๑.จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จัดอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และพัฒนาวิทยฐานะ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ปี 256๒ สูงขึ้น

๒
3) สร้ างและพั ฒ นาช่ อ งทางการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในรู ป แบบที่
หลากหลาย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
ผลการดาเนินการ
จัดอบรมครูในหลายรูปแบบทั้งระบบ Online ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยาย มี
หลายรูปแบบให้ข้าราชการครูได้เลือกเข้ารับการอบรมตามความต้องการ มีผลทาให้ครูได้รับความรู้หลากหลาย
และมีผลทาให้โอเน็ตสูงขึ้น ม.3 เป็นระดับ 9 และ ม.6 เป็นระดับ 10 สูงขึ้นกว่าปี 256๒
4) พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก กลุ่ ม สาระให้ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ด้านภาษาอังกฤษ
ผลการดาเนินการ
จัดอบรมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนโดย
การสอดแทรกเทคนิคและนวัตกรรมทันสมัยสู่การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทาให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
มีความรู้เพิ่มขึ้น
5) ด าเนิ น การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึก ษา และรายงานผล
การดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดาเนินการ
๑. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดการฝึกอบรมที่ดาเนินการ 11 หลักสูตร
๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบริหารจัดการฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
501 ราย
๓. รายงานผลการดาเนินการพัฒนา
- ครูได้รับการพัฒนาหลักสูตรนิตยสาร
- นาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
- ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งภายในโรงเรียนและต่างโรงเรียน
- นาผลการพัฒนาเพื่อประกอบการขอวิทยฐานะสูงขึ้น
- นักเรียนมีผล O-NET สูงขึ้น
6) ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา
ผลการดาเนินการ
1. ผู้บ ริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒ นาศักยภาพการบริห ารจัดการศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการและการติดต่อประสานงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
ทั้ง 4 ด้าน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งมีหน้าที่กากับ ดูแล
ติดตามและประเมินผล ทาให้ผล O-NET ปี 256๒ และคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นระดับประเทศ 10 โรงเรียน

๓
เป้ า หมายที่ 2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารงานบุ ค คล
ที่มีประสิทธิภาพ ดาเนินการ ดังนี้
1) พั ฒ นาระบบการบริห ารงานบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยเชื่อ มโยงกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ผลการดาเนินการ
จัดทาโครงการวิเคราะห์แผนอัตรากาลัง วิเคราะห์และกาหนดกรอบอัตรากาลัง จัดทา
คาบรรยายลั กษณะงาน วิเคราะห์ แผนอัตรากาลั ง 1 ปี เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการจัดท าแผนอัตราของ
สานักงานในปีถัดไป
1. สามารถเกลี่ยอัตรากาลังในสถานศึกษาที่มีปริมาณงานเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ไป
กาหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2. สามารถสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการและความขาดแคลนของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. สามารถเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษาที่มีความ
ขาดแคลนและจาเป็น
4. สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในด้านอบรมและการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
2) เสริมสร้างปลูกจิตสานึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินการ
๑. ดาเนินการศึกษาหลักการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกและแนวทางการจัดทานโยบายการ
กากับดูแลองค์กรที่ดี รวมถึงทาแผนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ศึกษา เตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรม
3) พัฒ นาครูสู่ การเป็ นครูแกนนา (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional
Teacher) ที่สะท้อนทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู
ผลการดาเนินการ
๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
จานวน 164 หลักสูตร
๒. จัดส่งบุคลากรเป็นวิทยากร จานวน 40 ราย
๓.จัดอบรมที่ดาเนินการเอง จานวน 1,795 ราย
๔. ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก จานวน 120 ราย

