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ค าน า 
 

การปฏิรูปสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบราชการไทยมีการเปล่ียนแปลง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจส าคัญ ท่ีจะท าให้ระบบการ
บริหารงานและการด าเนินงานต่างๆของทุกๆหน่วยงานและทุกภาคส่วนสามารถขับเคล่ือน ไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

โรงเรียนขัติยะวงษา จึงได้วางแผนและจัดท านโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อ
เสริมสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาให้มีความ พร้อมรับ
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลและ เจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ อันจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกๆ ด้านไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
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1 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนขัติยะวงษา 

ความเป็นมา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กร
จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบ แนวทางการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มี
สมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีพึงประสงค์ และ
มีทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา จึงได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ สถานศึกษา โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ท่ีมุ่งเน้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการ ประเมินผล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยน า
แนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ อย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนขัติยะวงษา แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่  
ด้านท่ี 1 การวางแผนก าลังคน  
ด้านท่ี 2 การสรรหา  
ด้านท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร  
ด้านท่ี 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ  
ด้านท่ี 5 การเข้าถึงข้อมูล  
 

การด าเนินการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนขัติยะวงษา 
 

ด้านท่ี 1 การวางแผนก าลังคน  วางแผนอัตราก าลัง เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา เพื่อใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน และตรงตามความต้องการ วิชาเอกของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ี
เปล่ียนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  

 

ด้านท่ี 2 การสรรหา 
1. กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะท่ีสถานศึกษามีความ 

ต้องการและ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคลเพื่อด ารงต าแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและอัตราต าแหน่งท่ีว่างหรือขาดแคลน  

2. ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้ 
2.1 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน 

ได้ของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
2.2 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
2.3 ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้าง 

ช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ี ครูผู้สอน โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางส่ือต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามภารกิจใน 
สถานศึกษา โดยการการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางส่ือต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติต ามนโยบาย 



2 
ด้านท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร  

1. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรใน  
ด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้
บุคลากรได้เข้า รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

2. จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
และเพื่อให้ สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ อย่างเหมาะสมตามความถนัดและความรู้
ความสามารถ  

3. จัดท าข้อมลูสารสนเทศบุคลากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับพัฒนา 
บุคลากร  

4. ส่งเสริมการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.   
ก าหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกัด  
 

ด้านท่ี 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ  
1. จัดท าโครงการเสริมสร้างก าลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย

การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ การศึกษาดูงาน การมอบ เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ การจัดเล้ียงสังสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร การมอบของเย่ียมไข้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน  

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น ท้ังข้าราชการและลูกจ้าง 
3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของ 

ข้าราชการครู และประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบท่ีทางราชการก าหนด  

4. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  
5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ 

บุคคล โดยค านึงถึงความสมดุลในชีวิตและการท างานของบุคลากร  
5. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานตาม 

โครงการ ต่างๆ เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อไป  

 

ด้านท่ี 5 การเข้าถึงข้อมูล  
1. มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ 

สามารถเข้าถึง และใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วน       

ทุกกระบวนการท่ีทางราชการก าหนด เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง เกิดความโปร่งใส และเป็น
ธรรม  

 



3 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกกลุ่มงานของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและ
จริยธรรม อันดีงาม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนั้น มีหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีบุคลากรจ าเป็นต้อง
รับรู้และถือปฏิบัติ ดังนี้  

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
7. การลงเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
8. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย  
9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ  
10. โทษทางวินัย  
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าป ีโรงเรียนขัติยะวงษา 
โรงเรียนจัดระบบการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีโดยมี ขั้นตอนในการ

ด าเนินการดังนี ้ 
1. บุคลากรประเมินตนเอง  
2. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับแต่งต้ัง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา  
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล น าผลการประเมินในข้อ 1-3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน

ผลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีของสถานศึกษา 


