แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความมุ่งมั่นในการทางาน และมีศักยภาพที่จะได้รบั การพัฒนาต่อไปได้
กลยุทธ์ (๑) จัดทำแผนควำมต้องกำรกำลังคน
(๒) พัฒนำระบบกำรสรรหำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด (๑) มีแผนควำมต้องกำรกำลังคนครบทุกหน่วยงำน
(๒) สรรหำบุคลำกรได้ตำมคุณลักษณะที่ต้องกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจำนวนที่เปิดรับ
โครงการ / กิจกรรม
๑.๑ กำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
อัตรำกำลังของโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

วิธีการดาเนินการ
 ให้แต่ละสำขำวิชำวิเครำะห์อัตรำกำลังของครูที่ต้องกำรและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในสำขำนั้น
 ให้แต่ละสำขำวิชำกำหนดภำระงำนสอนตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ทั้งจำนวนคำบสอน หัวข้อ
รำยวิชำที่สอน และชุมนุม
 วิเครำะห์ควำมต้องกำรอัตรำกำลังครูวุฒิปริญญำเอกทุกสำขำวิชำที่จะส่งไปศึกษำต่อ
๑.๒ กำรพัฒนำควำมเป็นผู้นำและกำรบริหำรคนเก่ง  เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ มำอบรมให้ควำมรู้ภำยในโรงเรียน
(ยุทธศำสตร์ที่ ๒ และ ๓)
๑.๓ กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่บุคลำกร
 หำแหล่งทุนสนับสนุนกำรศึกษำต่อจำกภำยนอกให้แก่บุคลำกรของโรงเรียน
 สนับสนุนให้ครูศึกษำต่อในสำขำวิชำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่ขำดแคลน
๑.๔ กำรประชำสัมพันธ์กำรสรรหำคัดเลือกครู และ  ขอควำมอนุเครำะห์จำกคณบดีของมหำวิทยำลัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครไปยังนิสิต
เจ้ำหน้ำที่
นักศึกษำ
 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนหนังสือพิมพ์ที่มีผู้อ่ำนอย่ำงแพร่หลำย
 กำรให้ทุนนักศึกษำเพื่อมำบรรจุแต่งตั้งเป็นครูของโรงเรียน
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กลุ่มเป้าหมาย
ครูทุกสำขำวิชำ

รอง ผ.อ./หน.สำขำวิชำ/หน.ฝ่ำย
ครูทุกสำขำวิชำ
รับสมัครสอนครูสอนวิชำสังคมฯ
วิชำประวัติศำสตร์ วิชำภำษำไทย และวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล
กลยุทธ์ (๑) ให้บุคลำกรทุกคนจัดทำแผนกำรพัฒนำตนเอง
(๒) จัดระบบพัฒนำสมรรถนะกำรทำงำนของบุคลำกร
ตัวชี้วัด (๑) บุคลำกรทุกคนมีแผนกำรพัฒนำตนเอง
(๒) บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย ๙๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔
๒.๕

โครงการ / กิจกรรม
โครงกำรส่งเสริมกำรสอนที่เน้น Active
teaching & participation และกำรใช้
Inquiry - based Learning, Problembased Learning เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนหลัก
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์และ
กำรใช้ STEM เป็นหลักในกำรบูรณำกำร
โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ICT ในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน/ปฏิบัติงำนและ
กำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู
และข้อมูลทำงวิชำกำรกับโรงเรียนเครือข่ำยใน
ต่ำงประเทศ

๒.๖ โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษให้แก่ครูให้ทำงำน
ระดับนำนำชำติได้

วิธีการดาเนินการ
 กำหนดเป็นนโยบำยให้ครูผู้สอนจัดทำแผนกำรสอนที่เน้น Active teaching & participation และ
กำรใช้ Inquiry - based Learning, Problem-based Learning

กลุ่มเป้าหมาย
ครูทุกสำขำวิชำ

 จัดอบรมพัฒนำครูด้ำน Active Teaching and Participation, Inquiry-based Learning และ
Problem-based Learning
 จัดประชุม/ระดมควำมคิด รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ครูทุกสำขำวิชำ

 จัดประชุมพิจำรณำปรับปรุงและคัดเลือกข้อสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกเป็นที่ปรึกษำ
 ประสำนงำนวิทยำกรเพื่อจัดอบรม เรื่อง กำรพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
 จัดอบรมกำรใช้ ICT ในกำรสร้ำงสื่อกำรสอนให้แก่ครู

ครูทุกสำขำวิชำ

 ส่งครูไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศ
 เชิญครูจำกโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียน
 แลกเปลีย่ นครูเป็นระยะเวลำ ๒ – ๓ เดือน หรือ ๑ ภำคเรียน กับโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศ
 พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษให้กับครูที่เห็นว่ำเหมำะสมโดยใช้บุคลำกรชำวต่ำงชำติของโรงเรียน
 พัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษให้กับครูที่จะส่งไปศึกษำต่อระดับปริญญำเอก

ครูและเจ้ำหน้ำที่
ทุกคน
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ครูทุกสำขำวิชำ

ครูที่ผ่ำนกำรคัดเลือก

โครงการ / กิจกรรม
๒.๗ โครงกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำ
สมรรถนะและศักยภำพของตนเอง

วิธีการดาเนินการ
 สนับสนุนให้บุคลำกรรับกำรอบรบจำกหน่วยงำนภำยนอก
 สนับสนุนให้บุคลำกรรับกำรอบรบจำกหน่วยงำนภำยนอก
 สนับสนุนให้บุคลำกรรับกำรอบรบจำกหน่วยงำนภำยนอก
 จัดสัมมนำระดมควำมคิดประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปฏิบัติงำน ในภำคเรียนที่ผ่ำนมำ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนำสำหรับภำคเรียนต่อไป
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กลุ่มเป้าหมาย
ครูและเจ้ำหน้ำที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ
กลยุทธ์ (๑) พัฒนำบุคลำกรให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นนักวิจัยและผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
ตัวชี้วัด (๑) ครูและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนมีผลงำนทำงวิชำกำร/วิจัย เพื่อเผยแพร่ปีละไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เรื่อง
โครงการ / กิจกรรม
๓.๑ โครงกำรสรรหำผู้เชี่ยวชำญมำเป็นที่ปรึกษำ
สำขำวิชำ/ฝ่ำย และฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร
๓.๒ โครงกำรจัดหำเวทีหรืองำนระดับชำติเพื่อ
สนับสนุนบุคลำกรไปเข้ำร่วมประชุมและเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ
๓.๓ โครงกำรให้ทุนวิจัยแก่บุคลำกรของโรงเรียน

วิธีการดาเนินการ
 ประสำนผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำเป็นที่ปรึกษำของสำขำวิชำและฝ่ำยต่ำงๆ
 ส่งครูและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและเสนอผลงำนในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ
 ส่งครูและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและเสนอผลงำนในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ
 ให้ทุนและสนับสนุนกำรทำงำนวิจัยของบุคลำกร
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กลุ่มเป้าหมาย
สำขำวิชำ/ทุกฝ่ำย
ครูทุกสำขำวิชำ
ครูและเจ้ำหน้ำที่ทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมและการกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในองค์กร
กลยุทธ์ (๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย กำรสำนึกในหน้ำที่
(๒) จัดกิจกรรมเชิดชู ยกย่องบุคลำกรตัวอย่ำง
ตัวชี้วัด (๑) บุคลำกรรับทรำบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
(๒) กำรรำยงำนผู้กระทำควำมผิดหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณไม่เกินร้อยละ ๕
โครงการ / กิจกรรม
๔.๑ โครงกำร“พลังควำมผูกพันเสริมสร้ำงองค์กร”
๔.๒ โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร
ควำมตระหนักและควำมเข้ำใจในอุดมกำรณ์
ของโรงเรียน และควำมร่วมมือร่วมใจในกำร
พัฒนำงำน

วิธีการดาเนินการ
 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 จัดประชุมฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
 จัดประชุมครูและเจ้ำหน้ำที่เดือนละ ๑ ครั้ง
 คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนมำให้ข้อแนะนำแก่บุคลำกรของโรงเรียน
 จัดประชุมร่วมระหว่ำง คณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร ผู้ปกครอง ครูเจ้ำหน้ำที่ ศิษย์เก่ำ นักเรียน
ปัจจุบัน
 จัดอบรมสัมมนำนอกสถำนที่ ปีละ ๒ ครั้ง
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กลุ่มเป้าหมาย
ครูและเจ้ำหน้ำที่ทุกคน
ผู้บริหำร
รองผู้อำนวยกำร หัวหน้ำสำขำ/ฝ่ำย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนระบบอัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของโรงเรียน
กลยุทธ์ (๑) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(๒) พัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด (๑) มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ
(๒) บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(๓) บุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงคุณภำพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
โครงการ / กิจกรรม
๕.๑ กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำน
วิชำกำรและบุคคล
๕.๒ กำรทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ และระบบกำร
บริหำรกำรจัดกำรของโรงเรียน และสร้ำง
ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบให้กับบุคลำกร
๕.๓ ปรับปรุงระบบกำรประเมิน

วิธีการดาเนินการ
 จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำดำเนินกำรพัฒนำระบบ
 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและระบบกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภำวะ
ปัจจุบัน
 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ และระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียน
 สร้ำงควำมเข้ำใจในกฎระเบียบให้กับบุคลำกร
 ดำเนินกำรแต่งคณะกรรมกำรปรับปรุงรูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
 ประเมินควำมพึงพอใจของระบบกำรประเมิน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบเงินเดือนและระบบสวัสดิการตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้บคุ ลากรมีแรงจูงใจในการทางาน มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีและมีความมั่นคงในอาชีพ
กลยุทธ์ (๑) จัดระบบสวัสดิกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลำกร
ตัวชี้วัด (๑) บุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
โครงการ / กิจกรรม
วิธีการดาเนินการ
๖.๑ กำรพัฒนำระบบกำรกำหนดลักษณะงำน
 ระดมควำมคิดในกำรกำหนดลักษณะงำนมำเขียนบรรยำยกำหนดลักษณะงำนให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติ
(Job Description) และกำรประเมินผลกำร
จริง
ปฏิบัติงำนตำมค่ำภำระงำน (Job Evaluation)  ปรับปรุงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมตำแหน่ง
๖.๒ โครงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
 ให้บริกำรตรวจสุขภำพครูและเจ้ำหน้ำที่โดยจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกผู้มีควำมสำมำรถเฉพำะทำง
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