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หมวด 5 มุ่งเน้นบุคลากร
ดาเนินการตามแผนงาน
กาหนดแผนงาน

ประเมินผลการดาเนินการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการ

การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน

สภาพแวดล้ อม

สารวจปั จจัยทีม่ ีผลต่อ
ความผูกพัน

สนับสนุนการทางาน

ประเมิน/วิเคราะห์
ปั จจัยความผูกพัน

ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายการสอน
ฝ่ ายสนับสนุน

สร้ างแผนงานด้ าน
ความผูกพัน

การบริ การและสิทธิ์ประโยชน์

ภายใน/นอก
โรงเรี ยน
ประเมิน
ขีดความ
สามารถ

นโยบายส่วนกลาง
ประเมินอัตรากาลัง

ประเมินผลการ
สร้ างความผูกพัน

ผลการ
ประเมิน
ขีดความ
สามารถ

กลุม่ งาน

กลยุทธ์โรงเรี ยน
ออกแบบการเรี ยนรู้
และพัฒนา

กลุม่ สาระ

จัดทาแผนอัตรากาลัง

ประเมินประสิทธิผล

คัดเลือกบุคลากรใหม่

ระบบการเรี ยนรู้
และพัฒนาโรงเรียน
ระบบการเรี ยนรู้
และพัฒนาอื่นๆ

แผนภูมิที่ 5.1 การดาเนนินาานตามแผนาานดาานบุลลากร

57
5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
(1) ความสามารถและอัตรากาลัง
โราเนรียนมีประเนมินอัตรากาลัาโดยการ จัดทาขาอมูลสารสนเนทศขอาบุลลากร ในทุกภาลเนรียน แยกตาม
เนพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ประเนภทและกลุ่มสาระการเนรียนรูา ทาใหาทราบภาพรวมขอาบุลลากรในรูปแบบ
ต่าา ๆ โดยละเนอียด โดยกาหนดใหาลรูผูาสอนทุกลนไดาสอนตรากับวุฒิการศึกษาขอาตนเนอาและสามารถเนลือก
ระดับชั้นที่ตาอาการไดา
โราเนรียนไดารับการประเนมินทั้าจากหน่วยาานภายนอกและภายในสถานศึกษาอย่าาต่อเนนื่อาเนป็นระยะ ๆ
แบ่าไดา ดัานี้
1. การประเนมิ น ภายในสานศึ ก ษา โราเนรี ย นมี ก ารนิ เน ทศการสอน การะประเนมิ น ขี ด
ลวามสามารถขอาลรูโดยหัวหนาากลุ่มสาระ การประเนมินการทาาานขอาลรูอัตราจาาาและลรูผูาสอนชาวต่าาชาติที่
ส าลัญลือการประเนมิน ลุณภาพในสถานศึกษาโดย โราเนรี ยนมุ่าเนนาน การตรวจประเนมิน ลรูใหา มีลุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขอาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7 มีกาหนดระบบการประเนมินและช่วาเนวลาไวาชัดเนจน พราอม
ทั้ากาหนดผูา รั บ ผิ ดชอบจั ด ทารายาานผลการประเนมิน ในแต่ล ะลรั้า เนพื่อ ใหา ท ราบระดับ ขีดลวามสารถขอา
บุลลากร
2. การประเนมินจากหน่วยาานภายนอก เนช่น การประเนมิน ลุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเนมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ทั้านี้โราเนรียนไดานาผลจากการประเนมินมาร่วมใชาในการออกแบบระบบการเนรียนรูาและพัฒนาเนพื่อเนพิ่ม
ขีดลวามสามารถขอาบุลลากรและปรับปรุาประสิทธิภาพการทาาาน
(2) บุลลากรใหม่
ตานภาลเนรียน
กลุม่ สาระฯ
กลุม่ สาระฯ

เนขาา
ออก
เนขาา

ปลายภาลเนรียน

กลุม่ สาระฯ

ออก
เนขาา

กลุม่ สาระฯ

เนพียาพอ

กลุม่ สาระฯ

สารวจ
คาบสอน
เฉลีย่

กลุม่ สาระฯ

ไม่เนพียาพอ

ออก

คัดเลือกบุคลากรใหม่

แผนภูมิที่ 5.2 การประเนมินอัตรากาลัาขอาบุลลากรสายการสอน

ส่งข้ อมูลเตรี ยมจัด
ตารางสอน
ฝ่ ายบริ หาร/งาน
บุคลากรพิจารณา
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โราเนรียนจัดทาสารสนเนทศบุลลากรเนพื่อประเนมิน อัตรากาลัา และใชาเนป็นขาอมูลวาาแผนดาานอัตรากาลัาร่วมกับ
กลุ่มสาระการเนรียนรูาและกลุ่มาาน ดัานี้
1. กลุ่มสาระการเนรียนรูา ประเนมินลวามเนพียาพอขอาบุลลากร โดยพิจารณาจาก จากการ
เนพิ่ม/ลดขอาบุลลากร และลาบสอนเนฉลี่ย
2. กลุ่มาานต่าา ๆ ประเนมินลวามเนพียาพอขอาบุลลากร โดยพิจารณาจากภาระาาน
โราเนรีย นน าขาอมูล ทั้าหมดมาวิเนลราะห์ ประเนมิน วาาแผนและตัดสิ นใจในการรับบุลลากรใหม่โ ดย
กาหนดสมรรถนะ (ลวามรูา ทักษะและลุณลักษณะ) ที่จาเนป็นในการปฏิบัติาานตาแหน่าต่าา ๆ จึา รับบุลลากร
ใหม่ ตามเนกณฑ์ดัากล่าว ร่วมกับลวามรูาลวามสามารถขอาตาแหน่าบุลลากรที่ขาดหายไปเนพื่อใหาบุลลากรใหม่มี
ลุณสมบัติที่สามารถทาาานทดแทนบุลลากรเนดิมไดา มีวิธีการดัานี้
1. ขาาราชการลรู ที่จะเนกษียณอายุหรือยาายออก โราเนรียนตาอาจัดส่า จานวนอัตรากาลัาที่
ตาอาการใหาหน่วยาานที่รับผิดชอบเนป็นผูาพิจารณาลัดเนลือกและจัดสรรบุลลลที่เนหมาะสม
ใหาแก่ทาาโราเนรียน
2. ลรูอัตราจาาาและลูกจาาา ฝุายบุลลากรกาหนดวันเนวลาและประกาศรับสมัลรโดยระบุวุฒิ
การศึกษาและลุณสมบัติต่าา ๆ อย่าาชัดเนจน และพิจารณาลัดเนลือกโดยลณะกรรมการที่
รับผิดชอบ
(3) การทาาานใหาบรรลุผล
โราเนรียนมีวิธีการจัดโลราและสราาาบริหาร เนพื่อใหาการดาเนนินาานมีประสิทธิภาพ ดัานี้
1. จัดทานโยบาย และกลยุทธ์ขอาโราเนรียน เนพื่อเนป็นกรอบสาหรับวาาแผนการบริหาร
2. จัดทาโลราสราาาการบริหาราาน ชัดเนจน และเนหมาะสมกับาาน
3. จัดทาแผนปฏิบัติราชการและลู่มือมาตรฐานการปฏิบัติาานขอาแต่ละกลุ่มาาน กลุ่มสาระ
การเนรียนรูา
4. แต่าตั้าผูารับผิดชอบแต่ละตาแหน่าตามลวามรูาลวามสามารถอย่าาเนหมาะสม
5. จั ด การบริ ห าร และลวบลุม ลุ ณภาพการด าเนนิ น าานอย่ า าเนป็ นระบบ ใชา ร ะบบขาอ มู ล
สารสนเนทศในการบริหารและการจัดการ
6. นิ เนทศ กากั บ ติด ตาม ประเนมิน และรายาานผลการดาเนนินาานอย่า าเนป็น ระบบ โดย
กาหนดผูารับผิดชอบ ช่วาระยะเนวลาชัดเนจน มีรูปแบบการนิเนทศติดตามที่หลากหลาย และ
มีการจัดทารายาานและขยายผลใหาผูาเนกี่ยวขาอาทราบ เนพื่อตรวจสอบว่าดาเนนินาานไดาตาม
แผน และบรรลุเนปูาหมาย
7. นาขาอมูลมาใชาปรับปรุาโลราสราาาใหาเนหมาะสมกับบริบทที่เนปลี่ยนแปลาไป
จากขั้นตอนการบริหาราานดัากล่าว ทาใหาโราเนรียนจัดทาประเนมินและปรับปรุาโลราสราาาการทาาาน
อย่าาต่อเนนื่อา ใหาเนกิดลวามลล่อาตัวตามบริบทที่เนปลี่ยนแปลาไป
(4) การจัดการการเนปลี่ยนแปลาขอาบุลลากร
โราเนรียนเนตรียมการและดาเนนินาานในช่วาที่มีการเนพิ่ม/ลดจานวนบุลลากร ดัานี้
1. ดา า นอั ต ราก าลั า รวบรวมรายชื่ อ ลรู ที่ จ ะเนกษี ย ณอายุ ร าชการในอี ก 3 ปี ขา า าหนา า ใหา
บุลลากรดัากล่าวถ่ายทอดาานดาานการสอนและภาระาานอื่น ๆ ใหาแก่บุลลากรที่มีลวาม
เนหมาะสมเนพื่ อใหา ส ามารถทาาานไดาอ ย่าาต่อเนนื่อ า ในกรณีที่โ ราเนรียนเนห็ นว่าบุลลากร
เนกษียณอายุราชการมีลวามจาเนป็นอย่าายิ่าในการร่วมทาาานจะจัดสรราบประมาณเนพื่อ
เนป็ น ที่ ป รึ ก ษาใหา บุ ล ลากรในโราเนรี ยนจนกว่ า จะมั่ น ใจไดา ว่ าบุ ล ลากรที่ ทาหนา า ที่ แ ทน
สามารถทาาานไดาอย่าาสมบูรณ์ รวมถึาการสรรหาบุลลากรใหม่เนพื่อทดแทนอัตรากาลัา
เนดิม
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2. ดาานขีดลวามสามารถ จัดปฐมนิเนทศเนพื่อใหาลวามรูาที่จาเนป็น พราอมทั้าประเนมินการทาาาน
ขอาบุ ล ลากรใหม่ และออกแบบระบบการเนรี ย นรูา แ ละพั ฒ นาใหา ส อดลลา อ ากั บ การ
เนปลี่ยนแปลา
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
(1) สภาพแวดลาอมในการทาาาน
โราเนรียนยึดหลักดาเนนินการที่ว่า สภาพแวดลาอมที่ดีจะมีส่วนเนอื้ออานวยต่อระบบการจัดการเนรียนการ
สอนและสามารถใหาบริการสัาลมไดาดี จึาจัดสรราบประมาณสนับสนุนการจัดบรรยากาศและสิ่าแวดลาอมภายใน
โราเนรียนทั้าจากภาลรัฐและเนอกชน เนพื่อใหาการดาเนนินการบริหาราานดาานต่าา ๆ ที่เนกี่ยวขาอากับอาลารสถานที่
เนป็นไปอย่าามีระบบและต่อเนนื่อา อาลาร สถานที่ และสิ่าแวดลาอม ในโราเนรียนไดารับการจัดการใหาไดามาตรฐาน
ดัานี้
1. ลวามมั่นลาแข็าแรา มีบุลลากรที่รับผิดชอบดาเนนินการสารวจสภาพอาลารต่าา ๆ และระบบ
สาธารณูปโภล อยู่เนป็นประจาทุกปี รวมถึามีระบบการซ่อมบารุาที่รวดเนร็วและตอบสนอาลวาม
ตาอาการขอาทุกฝุาย ตามแผนการจัดซ่อมบารุาประจาปีที่จัดสรราบประมาณไวาอย่าาเนหมาะสม
2. ลวามปลอดภัย มีการตรวจสอบลวามปลอดภัยและดูสภาพทั่วไปและระบบสาธารณูปโภลอย่าา
สม่าเนสมอ มีเนจาาหนาาที่รักษาลวามปลอดภัยปฏิบัติหนาาที่ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมา จานวน 2 ลน ใน
วันหยุดราชการเนวลาจะมีนักการและลรูเนวรสตรีปฏิบัติหนาาที่ในเนวลากลาาวัน ลรูชายปฏิบัติหนาาที่
ในเนวลากลาาลืน โดยมีการบันทึกเนหตุการณ์ที่เนกิดขึ้นระหว่าาการอยู่เนวร ทั่วทุกจุดขอาโราเนรียน และ
มีอุปกรณ์เนพื่อลวามปลอดภัยที่มีมาตรฐานเนพียาพอ นอกจากนี้ไดาติดตั้าระบบกลาอาวาจรปิดตามจุด
ต่าา ๆ ในบริเนวณโราเนรียนอย่าาทั่วถึาอีกดาวย
3. ลวามสะอาดและถูกสุขลักษณะ แต่าตั้าลรูประจาชั้นเนพื่อดูแล ลวบลุมนักเนรียนใหารับผิดชอบทา
ลวามสะอาดในหาอาเนรียน และเนขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยใชาระบบ 5ส การจัด Big Cleaning Day
ประจาปี ส่วนบริเนวณอื่น เนช่น โราอาหาร หาอาน้า หาอาสาวม หอประชุม ฯลฯ มีนักการ และ
พนักาานทาลวามสะอาดซึ่า โราเนรียนไดาทาสัญญากับบริษัทภายนอก ช่วยกันดูแล เนขตที่รับผิดชอบ
ตลอดเนวลาราชการ โดยฝุายอาลารสถานที่เนป็นผูากาหนดสัญญาการจาาา รวมทั้าลวบลุมตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติาานเนป็นประจาทุกเนดือน
4. ลวามสะดวกสบาย ลณะกรรมการฝุายอาลารสถานที่ไดาประชุมปรึกษาและวาาแผนการบริหาร
พื้นที่ขอาโราเนรียนทุกจุด มีการสราาาและวาาอาลารประกอบทุกหลัาใหาลุามล่ากับการใชาาาน
สอดลลาอากับสิ่าแวดลาอมและภาพรวมขอาอาลารสถานที่ทั้าหมด กาหนดใหามีเนสานทาาสัญจร
ระหว่าาอาลารเนรียนไดาสะดวกสบาย มีสถานที่จอดรถเนพียาพอ จัดลานกิจกรรม สถานที่ออกกาลัา
กาย มาาหินอ่อนใหานักเนรียนนั่า ฯลฯ รวมไปถึาจัดซื้อ/ติดตั้าอุปกรณ์สื่อเนทลโนโลยี และวัสดุลรุภัณฑ์
อย่าาลรบถาวน นอกจากนี้ยัามีการจัดระบบสาธารณูปโภลใหาเนพียาพอและอยู่ในสภาพใชาการไดาดี
5. ลวามสวยาาม มีการปลูกตานไมาและจัดบริเนวณต่าา ๆ ใหาร่มรื่นน่าอยู่ มีสถานที่พักผ่อนบริเนวณสระน้า
น้าตก สวนหย่อม ศาลาไทย ฯลฯ มีการปรับปรุาสีขอาอาลาร แกาไขรอยเนปื้อนต่าา ๆ ตามผนัา
หาอาเนรียน โต๊ะเนรียน และจัดตกแต่าปูายนิเนทศใหาลวามรูาที่เนป็นปัจจุบัน
6. ลวามเนหมาะสมในการจัดกิจกรรม มีการบริหารการใชาพื้นที่ขอาโราเนรียนใหาเนกิดประโยชน์สูาสุดและ
เนพียาพอแก่ลวามตาอาการ ไดาแก่ การบริหารการจัดหาอาเนรียน หาอาปฏิบัติการหาอากลุ่มาานต่าา ๆ
อาลารโราฝึกาานโราอาหาร หาอาน้า-หาอาสาวม อาลารหอประชุม ลานอเนนกประสาล์ ฯลฯ
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(2) นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์
โราเนรียนจัดาานบริหารบุลลากรใหามีขอบข่ายและภาระาานตามกรอบาาน โดยทุกฝุายาานไดาใหาบริการ
และส่าเนสริมสิทธิประโยชน์ขอาบุลลากร ตามนโยบายที่ฝุายบริหารเนป็นผูากาหนด มีขอบข่ายาานดัานี้
1) าานประสานาานและพัฒนาเนลรือข่าย
2) าานวาาแผนอัตรากาลัาและกาหนดตาแหน่า
3) าานสรรหาและบรรจุแต่าตั้า
4) าานเนสริมสราาาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
5) าานเนลรื่อาราชอิสริยาภรณ์
6) าานบัตรประจาตัว
7) าานประกันสัาลม
8) าานวินัยและรักษาวินัย
9) าานทะเนบียนประวัติราชการ
10) าานวิจัยและพัฒนาบุลลากร
11) าานใหาขวัญและกาลัาใจบุลลากร
12) าานอื่น ๆ ที่ไดารับมอบหมาย
โราเนรียนใชาขาอมูลลวามตาอาการขอาบุลลากรมา ร่วมกาหนด ปรับปรุาการใหาบริการและสิทธิประโยชน์
อย่าาต่อเนนื่อา ทาใหาปัจจุบันโราเนรียนมีการบริการและสิทธิประโยชน์ประเนภทต่าา ๆ ทั้าตามและนอกเนหนือจาก
ที่กฎหมายกาหนด ดัาตาราาต่อไปนี้
ตาราาที่ 5.1 แสดาการบริการและสิทธิประโยชน์ขอาโราเนรียน
นโยบาย
การบริการ สิทธิประโยชน์
การจั ด การเนรี ย น -ระบบจัดทาแฟูม E-portfolio
การสอน
-จัดอบรมการใชาสื่อ เนทลโนโลยี
ลอมพิ ว เนตอร์ แ ละ notebook ส าหรั บ
ทาาาน
-การเนปิดใหาเนขาาใชาบริ การหาอาลอมพิวเนตอร์
การผ่อนสินลาา IT
-การจัดเนที่ยวประจาปี
-บาานพักลรู
-ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ

การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
-รั บ ประกาศนี ย บั ต รร่ ว มกั บ นั ก เนรี ย นที่
ชนะการแข่าขันหนาาเนสาธา
-ล่าตอบแทนพิเนศษาานต่าา ๆ
มอบราาวัลประกวดสื่อและนวัตกรรม
-มอบเนกียรติบัตรใหาลรูที่ผ่านการอบรม
-การจัดาานและมอบขอาขวัญ
-มอบช่อดอกไมาแสดาลวามยินดีต่าา ๆ
-อวยพรวั น ลลา า ยวั น เนกิ ด ผ่ า นที่ ป ระชุ ม
โราเนรียน
-ยกย่ อา ชมเนชยผูา ป ฏิบั ติาานจนประสบ
ลวามสาเนร็จในที่ประชุมประจาเนดือน
-การแสดามุฑิตาจิต
-การเนลื่อนขั้นเนาินเนดือน
-การจัดศึกษาดูาานประจาปี
-การเนขาาร่วมาานต่าา ๆ
-การมอบกระเนชาาเนยี่ยมไขาใหาญาติลรูที่ปุวย
-การร่ ว มาานฌาปนกิ จ สมาชิ ก และ
ลรอบลรัว
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร
ก. ผลการปฏิบัติของบุคลากร
(1) อาล์ประกอบขอาลวามผูกพัน
โราเนรียนมีวิธีการกาหนดอาล์ประกอบลวามผูกพันขอาบุลลากรภายในโราเนรียน โดยฝุายบริหาราาน
บุลลากรทาการสารวจ ปัจจัยที่มีผลต่อลวามผูกพันตามลวามลิดเนห็นขอาบุลลกร และเนก็บรวบรวมขาอมูล
ดัากล่าวมาวิเนลราะห์ผล เนพื่อนาไปปรับปรุาการทาาานและการจัดใหา บริการ สิทธิประโยชน์เนพิ่มเนติม
สารวจปัจจัย
ที่มีผลต่อ
ลวามผูกพัน

ติดตามประเนมินผลเนพื่อ
ทบทวนและปรับปรุาการ
ดาเนนินาาน

เนก็บรวบรวม
ขาอมูล

ดาเนนินการตามแผน

วิเนลราะห์
ขาอมูล

กาหนดและจัดลาดับลวามสาลัญขอา
ปัจจัยที่มีผลต่อลวามผูกพันขอาบุลลากร

ประชาสัมพันธ์
เนผยแพร่

จัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี

แผนภูมิที่ 5.3 การดาเนินงานด้านองค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร
(2) วัฒนธรรมอาล์กร
วัฒนธรรมขอาโราเนรียน ลือ มีระบบอาวุโส มีลวามรักในอาล์กร มีลวามสามัลลี ช่วยเนหลือ
ซึ่ากันและกัน โดยทาาโราเนรียนมีการจัดระบบาานใหามีลักษณะ ส่าเนสริมการเนปิดกวาาาทาาการสื่อสาร
เนพื่อส่าเนสริมวัฒนธรรมขอาอาล์กรใหาเนขามแข็ายั่ายืน ดัาตาราาต่อไปนี้
ตาราาที่ 5.2 การจัดระบบาานส่าเนสริมการเนปิดกวาาาทาาการสื่อสารเนพื่อส่าเนสริมวัฒนธรรมขอาอาล์กร
รูปแบบการสื่อสาร / แลกเปลี่ยนความรู้ หรื อ วิธีการที่ทาให้รูปแบบดังกล่าวมีประสิทธิผล
ทักษะระหว่างบุคลากร
1. การประชุม/สัมมนา/อบรมใหาลวามรูา
1. กาหนดวาระการประชุม/สัมมนา/อบรมอย่าา
3. การรับทราบลาสั่า / เนอกสาร/ประกาศต่าา ๆ ชัดเนจน มีการบันทึกติดตามผลการประชุม
3. การใชาเนทลโนโลยีและอุปกรณ์เนพื่อการสื่อสาร 2. ประชาสัมพันธ์ ขี้แจาาและการติดตามาานขอา
4. การจัดทาลู่มือปฏิบัติาาน
บุลลากรทุกระดับ
5. การปิ ด ประกาศประชาสั ม พั น ธ์ เนผยแพร่ 3. การใหาขาอเนสนอแนะเนพิ่มเนติมและยอมรับลวาม
ลวามรูา ทักษะ ที่บุลลากรไดารับการอบรม สัมมนา ลิดเนห็นซึ่ากันและกันขอาบุลลากร
จากหน่วยาานอื่น ๆ
4. การกาหนดลาสั่ าใหา เนกิดลวามร่ว มมือในการ
ปฏิบัติาานจากบุลลากรทุกฝุายในอาล์กร
5. ส่าเนสริมใหาราาวัล กาลัาใจในการนาอาล์ลวามรูา
ไปปฏิบัติ
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(3) การจัดการผลการปฏิบัติาาน
การจัดการผลการปฏิบัติาานที่สาลัญ ลือ การพิจารณาเนลื่อนขั้นเนาินเนดือน โดยทาาโราเนรียนมี
ระบบการพิ จ ารณาลวามดี ล วามชอบที่ เน ป็ น ธรรมแก่ ทุ ก ฝุ า ย มี ห ลั ก เนกณฑ์ ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารและ
ระยะเนวลาดาเนนิ น การใหา ล ะแนนที่ชั ด เนจนเนหมาะสม รวมถึา มี การสรา า าลวามเนขาา ใจแก่ ทุก ฝุ ายใหา
ดาเนนินการตามขาอตกลาดัากล่าว ทั้านี้ ผูาที่มีส่วนเนกี่ยวขาอาในการประเนมิน ไดาแก่ ผูาบริหารหัวหนาากลุ่ม
สระและหัวหนาาฝุายาานต่าา ๆ จะเนป็นผูาประเนมินและลัดเนลือกบุลลากรที่มีผลการทาาานตารมเนกณฑ์ที่
กาหนด เนพื่อ น าขา อมู ล ทั้ าหมดมาสรุป การตอบแทนตามผลการปฏิบั ติา านดาว ยลวามโปร่า ใสและ
สามารถตรวจสอบไดาโดยพิจารณาเนลื่อนขั้นเนาินเนดือนในทุกรอบปีการศึกษา
นอกจากนี้ยัามีวิธีการจัดการผลการปฏิบัติาานอื่น ๆ ที่มุ่าเนนานใหาเนกิดผลการปฏิบัติาานที่ดี เนช่น
การใหาราาวัลหรือสิ่าจูาใจแก่บุลลล/กลุ่มสาระ/ฝุายาาน การใหาลายกย่อาชมเนชย โดยจัดใหาเนชื่อมโยากับ
ผลการปฏิบัติาาน
ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
โราเนรียนมีวิธีการประเนมินลวามผูกพันขอา บุลลากรตามระบบการทาาาน ดาวยวิธีการทั้าที่เนป็น
ทาาการและไม่เนป็นทาาการ ดัานี้
(1) การสัาเนกตอาล์ประกอบสาลัญในการสราาาลวามผูกพัน เนช่น การไดาทาาานที่มีลุณล่าและ
สอดลลาอากับล่านิย มขอาตนเนอา รูาทิศทาาขอาโราเนรียน อยู่ในบรรยากาศการทาาานที่มี
ประสิทธิภาพและใหาลวามร่วมมือซึ่ากันและกัน มีสภาพแวดลาอมการทาาานที่ปลอดภัย
เนป็นตาน ว่าอาล์ประกอบใดบาาาที่สนับสนุนใหาเนกิดผลการดาเนนินาานที่ดี
(2) การรายาานผลาานดาเนนินาานขอาสถานศึกษา
(3) การสัมภาษณ์จากบุลลากร ร่วมกันการพิจารณาขาอราอาทุกข์ต่าาๆ
(4) การสราาาแบบสอบถามประเนมินลวามพึาพอใจในการใหาบริการและสิทธิประโยชน์ต่าา ๆ
นอกจากนี้โราเนรียนมีการจัดทาสารสนเนทศอื่นๆ ที่เนกี่ยวขาอากันการประเนมินลวามผูกพันขอาบุลลากร
เนช่น การขาดาาน การยาายเนขาาและยาายออก ผลาานขอาบุลลากร ฯลฯ แต่ทั้านี้โราเนรียนยัามิไดานาขาอมูลดัากล่าว
มาวิเนลราะห์เนพื่อประเนมินเนกี่ยวกับลวามผูกพันขอาบุลลากร ดัานั้น โราเนรียนจะออกแบบวิธีการประเนมินลวาม
ผูกพันอย่าาเนป็นทาาการ เนช่น การทาแบบสอบถาม เนป็นตาอา รวมถึานาสารสนเนทศต่าาๆ ที่มีอยู่มาใชา เนพื่อ
ประเนมินลวามผูกพันขอาบุ ลลากรอย่าาเนป็นรูปธรรมและนาผลที่ไดาไปปรับปรุาลวามผูกพันขอาบุลลากรใน
โอกาสต่อไป
ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
(1) ระบบการเรียนรู้และพัฒนา
โราเนรียนวาาแผนพัฒนาบุลลากรร่วมกันจากกลุ่ม / ฝุายที่เนกี่ยวขาอา กาหนดเนป็นแผนทั้าระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่สอดลลาอากับกลยุทธ์ขอาโราเนรียน นโยบายขอาส่วนกลาา และผลการประเนมินขีดลวามสามารถ
รวมถึาลวามตาอาการขอาบุลลากร การจัดการเนรียนรูาและพัฒนาที่สาลัญขอาโราเนรียน ลือการจัดประชุม / อบรม
โดยมีป ระเนด็น พิจารณา ไดาแก่ เนนื้อหาหลักสูตร ลวามเนหมาะสมผูาเนขาารับการอบรม ลุณสมบัติขอาวิทยากร
รูปแบบการฝึกอบรม สถานที่ใชาอบรม ล่าใชาจ่ายและลวามลุามล่าในการจัดอบรม
นอกจากนี้โราเนรียน สนับสนุนใหาบุลลากรสมัลรเนขาารับการฝึกอบรม ที่หน่วยาานต่าาๆ จัดขึ้นตามลวาม
ตาอาการขอาตนเนอา หรือตามที่หัวหนาากลุ่มสาระฯ / าานพิจารณา แลาวนาลวามรูาที่ไดามาขยายผลแก่บุลลากรที่
เนกี่ยวขาอาในโราเนรียน รวมทั้าสนับสนุนใหาบุลลากรพัฒนาตนเนอาดาวยวิธีการที่หลากหลาย
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(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา
โราเนรียนทาแบบสอบถามเนพื่อเนก็บขาอมูลดาานลวามรูา และลวามพึาพอใจ ขอาการจัดประชุม / อบรม
เนพื่อนาขาอมูลที่ไดาไปปรับใชากับการวาาแผน การจัดระบบการเนรียนรูาและพั ฒนา ในปีการศึกษาต่อไป รวมถึามี
การนิเนทศ ติดตาม ผลการดาเนนินาานภายหลัาการจัด ประชุม/อบรม นอกจากนี้ไดาประเนมินประสิทธิผลขอาการ
เนรียนรูาและพัฒนาดาานอื่นๆ ดัาตาราาต่อไปนี้
ตารางที่ 5.3 การดาเนนินการดาานประสิทธิผลขอาการเนรียนรูาและพัฒนา
การเรียนรู้และพัฒนา
1. โราเนรียนจัดประชุม / อบรม

วิธีการประเมินประสิทธิผล
เนปรียบเนทียบผลการปฏิบัติาานก่อน/หลัา, การเนผยแพร่
และนาลวามรูาไปใชา
2. บุลลากรสมัลรเนขาารับการฝึกอบรมที่อื่น
เนปรียบเนทียบผลการปฏิบัติาานก่อน/หลัา, การเนผยแพร่
และนาลวามรูาไปใชา
3. ใหาบุลลากรศึกษาดูาานทั้าในและต่าาประเนทศ
เนปรียบเนทียบผลการปฏิบัติาานก่อน/หลัา, การเนผยแพร่
และนาลวามรูาไปใชา
4. ส่าเนสริมใหาบุลลากรศึกษาต่อ
การเนผยแพร่และนาลวามรูาไปใชา,ระบบการทาาานทุก
ฝุายที่เนกี่ยวขาอาดีขึ้น
5. ส่าเนสริมใหาบุลลากรจัดทาผลการทาาวิชาการ
จานวนลรูไดาผลาานทาาวิชาการ, ผลสัมฤทธิ์ทาาการ
เนรียนขอานักเนรียน
6. ส่าเนสริมลวามรูาทาาภาษาอัากฤษ
จ านวนลรู ที่ ส ามารถจั ด การเนรี ย นการสอนเนป็ น
ภาษาอัากฤษเนพิ่มขึ้น
7. ส่าเนสริมลวามรูาการใชาสื่อและเนทลโนโลยี
จ านวนลรู ที่ จั ด การเนรี ย นการสอนโดยใชา สื่ อ และ
เนทลโนโลยีเนพิ่มขึ้น
8. จั ด ระบบฐานขา อ มู ล ลวามรูา ที่ จ าเนป็ น ต่ อ การ จานวนลรูที่เนขาาศึกษาหาลวามรูาและผ่านการประเนมิน
ปฏิบัติาาน
ในระบบ
9. จัดทาแผนพัฒนารายบุลลล
ระบบการทาาานทุกฝุายที่เนกี่ยวขาอาดีขึ้น
10. จัดประกวดผลาาน
จานวนสื่อและนวัตกรรมการสอนเนพิ่มขึ้น
11. การถ่ายโอนอาล์ลวามรูา / ภาระาาน
ผลการปฏิบัติาานตามที่ไดารับมอบหมาย
12. การเนป็นลรูพี่เนลี้ยานักศึกษาฝึกประสบการณ์
เนปรียบเนทียบผลการปฏิบัติาานก่อน/หลัา จานวนลรูที่
มีประสบการณ์เนป็นพี่เนลี้ยา
3) ลวามกาาวหนาาในอาชีพการาาน
บุลลากรทุกลนมีโอกาส กาาวหนาาในอาชีพการาาน เนนื่อาจากโราเนรียนปรับเนปลี่ยนตาแหน่าหัวหนาากลุ่มสาระการ
เนรียนรูาและฝุ ายาานต่าาๆ เนมื่อลรบวาระ ดัานั้น บุลลากร ที่มีพราอมและมีลุณสมบัติเนหมาะสม จะไดารับการ
ลัดเนลือกใหา ปฏิบัติหนาาที่ อาจเนป็นวิธีการ เนสนอรายชื่อหรือ การไดารับสิทธิ์จากการเนลือกตั้าจากบุลลากรในกลุ่ม
สาระการเนรียนรูาและฝุายาานต่าาๆ
นอกจากนี้โราเนรียนยัาสนับสนุนใหาบุลลากรจัดทาผลาานทาาวิชาการเนพื่อเนลื่อนตาแหน่าวิทยฐานะ
นับว่าเนป็นการสราาาโอกาสทาาลวามกาาวหนาาในอาชีพ ขอาทาาราชการอีกทาาหนึ่า

