
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล งานบุคคล: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 งานบริหารงานบุคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน  
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ใน  
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าโครงการพัฒนาครูและ 
บุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 และในภาคเรียนที่ 2 ประจ าอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร การ
จัดท าโครงการดังกล่าวงานบุคคลได้ท าการ ส ารวจความต้องการและน าผลมาวิเคราะห์ ความต้องการและความ 
จ าเป็น มีวิธีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบงาน สมรรถนะ ความท้าทาย  
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมีกระบวนการพัฒนาตามหลัก PDCA ดังนี้ 
 1. จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ส ารวจความต้องการและความจ าเป็น 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม/วางแผนงาน ประเมินผล ทบทวนพัฒนา 
 4. วิเคราะห์ความต้องการ วางแผนการสืบทอดต าแหน่งตามระบบงาน จัดครูพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5. ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 
  
 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
ได้จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อีกทั้งมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ จัดระบบพ่ีเลี้ยงในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และในการท างานกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียนคอยดูแลให้ค าปรึกษา ในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มี
การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับสูง จัดการส่งเสริมเพ่ิมวิทยฐานะครู จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน
พิเศษ การพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม ในด้านการจัดอัตราก าลัง คณะกรรมการบริหารของ      
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ วางแผนอัตราก าลัง ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรของโรงเรียน โดยก าหนดเป็นนโยบายและได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม กฎหมายและมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ โดยการจัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของโรงเรียน ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จจตามกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหลัก คุณธรรมจริยธรรม 
 ด้านความส าเร็จของบุคลากรโรงเรียนมีหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจโดยแต่งตั้งคณะกรรม 
การตามโครงสร้างการบิหารงานก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานจัดท าค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามสาย 
งานให้บุคคลมีส่วนร่วมเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าประสงค์การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสาม
รถ และมีศักยภาพเหมาะสมต่อคุณภาพผู้เรียน งานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จึงได้มี
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การวางแผนการจัดอบรม พัฒนาครู มีการส ารวจรายละเอียดการพัฒนาตนเอง จากการจัดท ารายงานแผนพัฒนา
ตนเอง (Individual Development Plan: ID PLAN) และสรุปแผนพัฒนาตนเอง บุคลากรทุกคนมีผลงานทาง
วิชาการของตนเอง จนสามารถยกระดับวิชาการของโรงเรียน 
 
จุดเด่นของการด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากร 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีการพัฒนาครูและบุคลากร วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ 
วิเคราะห์ ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา จากผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ       
ของโรงเรียน ได้แก่ สถิติการศึกษาต่อ การเพ่ิมวุฒิการศึกษา สถิติการเลื่อนวิทยฐานะครู สถิติการอบรมสัมมนา ทัศน
ศึกษาและการศึกษาดูงาน จ านวนครูที่ได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ จากผลสัมฤทธิ์ทางด้านผู้เรียนและผลจากการ
ประเมินภายในและภายนอก จากการสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูล และจากการสร้าชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ งานบุคคลร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ ได้ด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาครูและบุคลากร 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ พบจุดเด่น ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จัดให้ได้รับการศึกษาระดับสูง จัดการอบรม จัดการ
การศึกษาดูงานในด้านวิชาการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม และได้ผลงานมาขยายผล 
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
 2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ให้บุคลากรได้รับ 
การศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ครูผู้ช่วยได้รับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง เข้ม น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง ทบทวน พัฒนาตนเอง และขยายผลต่อไป 
 3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยส่งเสริม ก ากับ ติดตาม คอยให้ค าแนะน า
ขับเคลื่อนในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) เป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู  
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจนมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล งานบุคคล : โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
 บุคลากรของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้รับการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน เป็นผู้มี
ความสามารถด้านวิชาการ มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง ใน
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหาความรู้ความสามารถในการติดตามความ 
เคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ ความสามารถในการประมวลความรู้และการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา 
นักเรียน การจัดการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับต่อ 
ชุมชน สังคม และประเทศ 
 บุคลากรของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทุกคนมีเป้าประสงค์ร่วมกัน ในการพัฒนาองค์การ 
โดยการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายรองรับความ
ต้องการของผู้เรียน มีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และครูมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพจนส่งผลสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรในโรงเรียนยิ่งขึ้นไป 
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การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีการจัดอบรม
พัฒนาครูในการด าเนินการตามนโยบาย ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ เสหนี) ๔ 
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