
 

 

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
-------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒5๘๐ ) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
            โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ก าหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล โดยยืดหลักปฏิบัติดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม คือ ให้บุคลากรปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด 

๒. หลักคุณธรรม คือ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน ให้มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  
มีระเบียบ วินัยจนเป็นนิสัย ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

๓. หลักความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการด าเนินการภารกิจของหน่วยงาน สามารถเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบได้ 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรม 

๕. หลักความรับผิดขอบ คือ ปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดขอบ
ต่อหน้าที่ต่อสังคม มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับผลจาก
การกระท า 
            ๖. หลักความคุ้มค่า คือ ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด ใช้ทรัพยากรทางประหยัดและคุ้มค่า 
 ๗. หลักจิตอาสา คือ ปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัด มีจิตอาสา มีใจเป็นกัลยาณมิตรกับผู้มารับบริการ 
ให้บริการด้วยความจริงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง ใน
การบริหารงาน ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ( Human Resource Planning ) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการวิเคราะห์อัตราก าลัง ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยคณะกรรมการฝ่าย

บริหารของโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์  ซึ่งพิจารณาจากคาบการสอนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน
ห้องเรียน  ครูเกษียณอายุราชการในแต่ละปี  การส่งเรื่องขอย้ายประจ าปี  ความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดเรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน แล้วรายงานความ
ต้องการอัตราก าลังไปยัง สพม.นครปฐม  และมีการจัดให้ครูได้สอนตรงตามวิชาเอกที่จบให้มากที่สุด รวมทั้ง
สนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษอย่างน้อยคนละหนึ่งงานตามความถนัด ความสามารถและศักยภาพของครู 
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๒. ด้านการสรรหา (Recruitment) 

           การสรรหา  ว่าจ้าง และบรรจุบุคลากรของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ด าเนินการดังนี้ 
2.1 โรงเรียนได้ค านวณอัตราก าลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด คือ ครู 1 คน : นักเรียน 35 คน 
2.2 เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรอัตราก าลังมาเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียน น าแผนอัตราก าลังมาพิจารณา เน้นให้

สอดคล้องกับสภาพความขาดแคลนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เน้นการทดแทนคืนกลุ่มสาระการเรียนรู้   
2.3 รายงานความต้องการอัตราก าลังเรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วนไปยัง สพม.นครปฐม เพ่ือพิจารณา

รับย้ายหรือบรรจุใหม่ 
2.4 หาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบุคลากรที่มีความประสงค์ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมัธยมฐานบิน 

ก าแพงแสน เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้แจ้ง สพม.นครปฐม แล้ว พิจารณาผลงานด้านการเรียนการสอนใน
โรงเรียน เดิมและความสามารถในการท าหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติมจากการสอน น าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 

2.5 เมื่อมีบุคลากรใหม่มาเพ่ิมขึ้น  โรงเรียนจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งจัดพี่เลี้ยงดูแลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
เพ่ือการนิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผล 

2.6 บุคลากรใหม่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์   

2.7 ในระหว่างที่รออัตราก าลังข้าราชการครู  โรงเรียนจะด าเนินการสรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติที่โรงเรียน
ก าหนด โดยท าตามขั้นตอนการจ้างดังนี้ 

1)  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตามสาขาวิชาที่ต้องการทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
2)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
3)  รับสมัคร และตรวจสอบเอกสาร 
4)  สอบแข่งขันและสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ มีทัศนคติประสบการณ ์  

 ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  โดยปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรของโรงเรียน  
5)  ท าสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
6)  ปฐมนิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ผ่านการสรรหาแล้ว โดยกลุ่ม 

 งานบริหารงานบุคคล   หลังจากนั้นส่งต่อไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๓. ด้านการพัฒนา (Development) 

 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี โดยจัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมประชุม อบรม  สัมมนา  ตามสายงานที่รับผิดชอบ  และบุคลากรมีการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ 
เช่น ต าราเรียน รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซักถามข้อมูลจากผู้รู้
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน  เพ่ิมพูนประสบการณ์ใหม่ๆ ประยุกต์ต่อยอดจากสิ่งที่รู้อยู่
แล้ว มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลด้วยการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภาระงาน
ผ่านการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อีกทั้งมีโครงการรักการอ่านที่ส่งเสริมการรักการอ่านและการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน พร้อมทั้งมีการเปิดโลกกว้างในการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมการท างานเป็นทีมพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  น าข้อคิดเห็นต่างๆ วิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 

/ร่วมกันมีการประเมินผล... 
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ร่วมกัน มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และน าไปพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ท าให้บุคลากร
ท างานอย่างมีความสุข เกิดการถ่ายทอดความรู้ การปฏิบัติที่ดีจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันแบบ
ครอบครัวขยายในวิถีไทย มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นเลิศรอบด้าน 
 
๔. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
    โรงเรียนได้ค านึงถึงการรักษาคนดี คนที่มีศักยภาพให้อยู่อย่างมีความสุข ดังนี้ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแล้วน ามาขยายผลให้กับบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนต่อไป 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และจัดท าผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอ   

3) ส่งเสริมให้ครูที่มีผลงานดีเด่นได้รับการยกย่อง ชมเชย จนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ เช่น รางวัลหนึ่ง
แสนครูดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นต้น  

4) จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น  จัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร  และนักเรียนทุกคน  
5) ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
6) การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร เช่น การเยี่ยมเยือนในยามเจ็บป่วย การมอบช่อดอกไม้แสดง

ความยินดีในโอกาสต่างๆ การจัดงานมุทิตาจิตแก่คุณครู ที่เกษียณอายุราชการ การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
ศพในกรณีที่ญาติพ่ีน้องเสียชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

7) การยกย่องชมเชย ชื่นชมและแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆเช่น การแสดงความยินดีในการเลื่อน 
วิทยฐานะ และการแสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

8) การสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและปลูกฝังความรักต่อองค์กร 
 

5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึง

ช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิ  ผู้บังคบับัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง ควบคุม ก ากับ 
ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบวินัย ข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  หากผู้ใต้บังคับ 
บัญชา กระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

       ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล สรุปผล วางแผนพัฒนา ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และ
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายข้างต้น เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็น
ประจ าทกุปี ภายใต้การบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  27 กันยายน พ.ศ. ๒๔๖5 

 

 

                 ( นายสนิท รีนบัถือ ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 


