
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

ในชวงแหงการปฏิรูปสังคมไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลง เกิดข้ึน

อยางตอเนื่องเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนหัวใจสำคัญ ท่ีจะ

ทำใหระบบการบริหารงานและการดำเนินงานตางๆ ของทุกๆ หนวยงานและทุกภาคสวนสามารถขับเคลื่อน 

ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี จึงไดวางแผนและจัดทำนโยบาย

และกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคลข้ึน เพ่ือเสริมสรางระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 

เพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาใหมีความ พรอมรับสถานการณความเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับนโยบายการ

บริหารประเทศของรัฐบาลและ เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ อันจะเปนเครื่องมือสงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกๆ ดานไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีวางไว 

 

 

                                  งานบุคลากร โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 เรื่อง          หนา 

ความเปนมา          1 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล       1 

การดำเนินการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย       1 

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      3 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี 

  

ความเปนมา  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเปนกุญแจสำคัญท่ีจะนำองคกรไปสูความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะ

เปนผูผลักดันใหภารกิจตางๆของสถานศึกษาสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ดังนั้น องคกรจำเปนจะตองมีการ

กำหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคลองตาม

เปาหมายและ ยุทธศาสตรของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีพึงประสงค และมีทัศนคติท่ีดีตอ

สถานศึกษา โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ใหสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของ สถานศึกษา โดยกำหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากร ท่ีมุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการ ประเมินผล เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถหลัก

ใหแกบุคลากร โดยนำแนวความคิดการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสำเร็จ อยางรอบดานมาใชในการวางแผนการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี 

แบงเปน 5 ดาน ไดแก  

ดานท่ี 1 การวางแผนกำลังคน  

ดานท่ี 2 การสรรหา  

ดานท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร  

ดานท่ี 4 การสงเสริมและสรางขวัญกำลังใจ  

ดานท่ี 5 การใชประโยชน  

การดำเนินการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี  

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดานท่ี 1 การวางแผนกำลังคน  

        ๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๑ ปเพ่ือใชในการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษารองรับ ภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  

       ๑.๒ จัดทำแผนการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือใชในการสรรหาไปตรงตำแหนงใหเพียงพอตอการ จัดการเรียนการสอน 

       ๑.๓ จัดทำแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม

หลักเกณฑและวิธีท่ี ก.ค.ศ. (ตาม ว.๒๑) เพ่ือสิทธิประโยชนและความกาวหนาของขาราชการ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใน โรงเรียน  

 

 



นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดานท่ี 2 การสรรหา 

      ๒.๑ จัดทำและดำเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางชั่วคราว 

พนักงานขาราชการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดยมุงเนนไมใหมีอัตราวางและสามารถ

ใชไดในสถานศึกษา  

      ๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดย วิธีการท่ีหลากหลาย เปนธรรมและโปรงใส ดังนี้  

             ๑) ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ตำแหนง บุคลากร ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)) โดยท้ังนี้คำนึงถึงความ ตองการขาดแคลนและ

มาตรฐานวิชาเอก ของ สถานศึกษาท่ีมีอัตราวางอยางแทจริง  

             ๒) ประกาศรับยาย/โอน ใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.ค.ศ. โดยดำเนินการ ตาม

ปฏิทินท่ีสพฐ. กำหนดเปนแนวทางในการดำเนินงาน  

             ๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว และประกาศรับสมัคร คัดเลือก

บุคคลเพ่ือสรรหาเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยประกาศทางเว็บไซตและ ประชาสัมพันธไปยังสถานศึกษาใน

สังกัด และ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือสรางการรับรูและเขาถึงบุคคลท่ัวไปหรือหนวยงานตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

           ๔) แตงตั้ งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู ท่ี มีความสามารถและ 

หลากหลายเพ่ือใหสามารถ เลือกผูท่ีมีความรูความสามารถ และเปนคนดีสอดคลองตาม ภารกิจของหนวยงาน  

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดานท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร 

       ๓.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปใหสอดคลองตามความจำเปน และ ความ

ตองการในการ พัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน  

       ๓.๒ จัดหาขอมูลการพัฒนาบุคลากร  

       ๓.๓ นำระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

       ๓.๔ สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเอง  

       ๓.๕ จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีตอการพัฒนา  

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดานท่ี 4 การสงเสริมและสรางขวัญกำลังใจ 

           ๔.1 จัดทำโครงการเสริมสรางกำลังใจของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย

การจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมใหแกบุคลากรในสถานศึกษา ไดแก การจัดตั้งกองทุนออมทรัพยครูโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏรธานี  การมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือชอดอกไมแสดงความยินดี การจัดเลี้ยง

สังสรรคเพ่ือสรางความสามัคคีและความสัมพันธอันดี ภายในองคกร การมอบของเยี่ยมไข เพ่ือสรางแรงจูงใจ

และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

          ๔.2 สงเสริมบุคลากรใหมีโอกาสกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึน ท้ังขาราชการและลูกจาง  

          ๔.3 จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ

ขาราชการครู และประกอบการพิจารณาเพ่ิมคาตอบแทนแกบุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบท่ีทางราชการกำหนด  

          4.4 จัดสภาพแวดลอมในการทำงานเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน  



          ๔.5 จัดระบบงานและมอบหมายงานอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับความรูความสามารถของ

บุคคล โดยคำนึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากร  

          ๔.6. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีตอการดำเนินงานตาม

โครงการ ตางๆ เพ่ือนำผลการประเมินและขอเสนอแนะตางๆไปวิเคราะหและพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตอไป 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดานท่ี 5 การใชประโยชน 

        ๕.๑ ดำเนินการจัดทำและรายงานผลตามแผนกลยุทธดานการบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง 

เผยแพรไวทางเว็บไซตของโรงเรียน  

 

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลทุกฝายของสถานศึกษาใหอยูในระเบียบวินัยและจริยธรรม 

อันดีงาม เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส เปนธรรม และกอใหเกิดผลดีแกทางราชการนั้น มีหลักเกณฑตางๆท่ีบุคลากรจำเปนตองรับรูและถือ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

2. หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

3. หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

4. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. การลงเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

8. หลักเกณฑการขาด ลา มาสาย 

9. การอยูเวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

10. โทษทางวินัย 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 

โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานีจัดระบบการรายงานผลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปโดยมีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 

1. บุคลากรประเมินตนเอง 

2. ผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับแตงตั้ง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา 

4. ฝายบุคลากร นำผลการประเมินในขอ 1-3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห และจัดทำรายงานผลการ 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปของสถานศึกษา 


