
บุคลากร   
 

1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร  
     ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  

        (1)  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
                 โรงเรียนมีวิธีการดงันี ้
         1. กลุม่บรหิารงานบคุคล ส ารวจ ความตอ้งการดา้นขีดความสามารถ อตัราก าลงับคุลากรของโรงเรียน 
รวมทัง้ทกัษะ สมรรถนะ คณุวฒุิ และจ านวนบคุลากรที่ตอ้งการ 
         2. วิเคราะหจ์ านวนผูเ้รียนต่อครูตามเกณฑท์ี่  ส  านักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ก าหนดในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้วิเคราะห ์ความตอ้งการดา้นขีดความสามารถของครูและบุคลากร โดยก าหนดใหค้รูผูส้อนทุกคน
ไดส้อนตรงตามวฒุิการศึกษาและความถนดัของตนเอง สามารถเลือกระดบัชัน้ที่ตอ้งการได ้โดยผ่านการประชุม
ปรกึษาในกลุม่สาระการเรียนรู ้  
         3. รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเ รียน เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังและ
ความสามารถของบคุลากรที่ตอ้งการ น าขอ้มลูที่ไดจ้ดัท าแผนอตัราก าลงั 

        4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเสนอแผนอัตราก าลัง ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน              
ขอความเห็นชอบเก่ียวกบัอตัราก าลงัครูและบุคลากร และการระดมทนุสนบัสนนุจากผูป้กครองนกัเรียนในการจา้ง
ครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ จา้งครูชาวต่างประเทศ โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของครู เช่น มีวุฒิทาง
การศกึษาขัน้ต ่าอยู่ในระดบัปรญิญาตรี มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู ครูภาษาองักฤษตอ้งเป็นเจา้ของภาษา 

        5. จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  6  คน  กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์  5  คน  กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์ 9 คน  ครูอตัราจา้ง 1 คน  กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  2 คน  พนกังานราชการ 1 
คน ครูอตัราจา้ง 2  คน ครูผูท้รงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน กลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา 2 คน ครูอตัราจา้ง 1 
คน  กลุ่มสาระศิลปะ 4 คน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 คน  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 คน ครู
อัตราจา้ง 5 คน ในกรณีที่โรงเรียนขาดอัตราก าลงับางกลุ่มสาระการเรียนรู ้โรงเรียนไดด้ าเนินการใชท้รพัยากร
บุคคลที่มีอยู่ในโรงเรียน โดยการเลื่อนไหลบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นไปช่วยเหลือในส่วนที่ขาด
ก่อน แลว้ขอจัดสรรในต าแหน่งที่ขาดจากหน่วยงานตน้สงักดั และสรา้งเครือข่ายทางการศึกษากับมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ในการรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  วิทยาลยัการ
อาชีพนาทวี วิทยาลยัเทคนิคจะนะ เพื่อเสริมสรา้งทักษะดา้นวิชาการและดา้นวิชาชีพ สรรหาดว้ยวิธีการจัดจา้ง 
โดยการของบประมาณจากชมุชน เช่น กองทนุพฒันาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ และผูป้กครองนกัเรียน   

        6. ประเมินขีดความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะของก าลงัคนที่มีอยู่ ประเมินโดยยึดความสอดคลอ้ง
กบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจของโรงเรียน   

        7. วิเคราะห ์ทบทวนประเมินความจ าเป็นดา้นขีดความสามารถ และอตัราก าลงัทกุระดบั ทุกกลุ่มงาน 
ด าเนินการประเมินบุคลากรประจ าปี และสรุปผลการประเมิน คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตัง้ทบทวนพิจารณาผล
การประเมินเพื่อวางแผนการพฒันาขีดความสามารถทกัษะและสมรรถนะในการปฏิบติังาน   



         (2) บุคลากรใหม่ โรงเรียนมีวิธีการสรรหา ว่าจา้ง บรรจ ุและรกัษาบคุลากรใหม่ไวด้งันี ้
    1. โรงเรียนมอบหมายใหก้ลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานงบประมาณด าเนินการตามกรอบ
นโยบายอัตราก าลัง ตรวจสอบอัตราว่าง ความตอ้งการ และความจ าเป็น ด าเนินการสรรหาตามหลักความรู้
ความสามารถใหเ้ป็นไปดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม   
               2. โรงเรียนขอจดัสรรในต าแหน่งที่ขาดจากหน่วยงานตน้สงักดั  บางต าแหน่งโรงเรียนด าเนินการจดัจา้ง
เองโดยใชเ้งินระดมทุนสนบัสนุนจากผูป้กครองจา้งในสาขาที่ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อตอบสนองพันธ
กิจเปา้ประสงค ์และสอดคลอ้งกบัแผนการจดัชัน้เรียน โครงสรา้งหลกัสตูรสถานศึกษา เช่น ครูภาษามลาย ู       ครู
ภาษาจีน ครูสังคมศึกษา ครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ด าเนินการสรรหา  
    3. ผูผ้่านการคดัเลือก รายงานตวัและท าสญัญาจา้งเพื่อเริ่มปฏิบติัหนา้ที่ ด าเนินการปฐมนิเทศ        เพื่อ
ชีแ้จงขัน้ตอนการปฏิบติังาน การปฏิบติัตนตามวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียน   
    4. ประเมินผลการปฏิบติังานทกุภาคเรียน ถา้ไม่ผ่านการประเมินใหด้ าเนินการตกัเตือนเพื่อปรบัปรุงและ
พฒันาตนเองเพื่อประเมินในรอบถดัไป   

 นอกจากนีบุ้คลากรที่ปฏิบติัหนา้ที่ในโรงเรียน โรงเรียนเปิดโอกาสใหม้ีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพโดย ไม่
มีพนัธะเงื่อนไขกบัทางโรงเรียน  ไดแ้ก่  การไปสอบคดัเลือกครูผูช้่วย การศกึษาต่อ  เป็นตน้ 
               การรักษาบุคลากรใหม่ โรงเรียนด าเนินการโดยใช้ PORJAI Model เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคน               
มีความพอใจในงานที่ปฏิบติั ท างานอย่างมีความสขุ เพื่อใหผ้ลการปฏิบติังานทุกงานมีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์        
ที่วางไว ้สง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพของผูเ้รียนดงัแผนภาพที่ 5.1 การด าเนินงานโดยใช ้PORJAI Model 

 
 

 
 

 P: Put the right man on the right job     

      มอบหมายงานให ้ เหมาะกบัความสามารถของแต่ละ 
      บุคคล  
 O: Organization Culture วฒันธรรมองคก์ร 
 R: Relationship OF Workers ความสมัพนัธท์ี่ดีกบั  
      เพื่อนร่วมงาน 
 J: Joying together การท างานรว่มกนัอย่างมีความสขุ  
     มีขวญัและก าลงัใจ  
 A: Ability Management ความสามารถในการบรหิาร 
      จดัการ (งาน) 
 I: Improving Yourselves การพฒันาตนเอง 

 ในการปรบัปรุงผลการด าเนินการ โรงเรียนไดด้ าเนินการโดยมีขัน้ตอนดงันี ้     
1) มอบหมายงาน ปฐมนิเทศเพื่อท าความเขา้ใจภารกิจของโรงเรียนและรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัสิทธิ

ประโยชน ์วฒันธรรมองคก์ร ชมุชนรอบโรงเรียน และประเด็นอ่ืน ๆ ที่บคุลากรใหม่พงึทราบ  

แผนภาพที่ 5.1 การด าเนินงานโดยใช ้PORJAI Model 



   2) สง่เสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลากรเก่าและใหม่ปฏิบติังานรว่มกนั มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้สรา้งความผูกพนั
ระหว่างบคุลากร เช่น การเคารพหลกัอาวโุส การเย่ียมไข ้การช่วยเหลืองานศพ เป็นตน้ เกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

  3) เสริมสรา้งสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน เช่น งานเลีย้งส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ งานมุทิตาจิตเกษียณอายุ
ราชการ ศึกษาดูงาน อยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร ส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จที่ดีในการ
ปฏิบติังาน   
           4) สรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน ใหส้วสัดิการครูและบุคลากรใหม่ทกุคนเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสใหทุ้ก
คนไดเ้สนอแนะ อภิปรายในที่ประชมุไดอ้ย่างกวา้งขวาง  การท างานรว่มกนัอย่างมีความสขุ มีขวญัและก าลงัใจ 
โรงเรียนไม่ปิดกัน้ในเรื่องการนบัถือศาสนา ภมูิล  าเนา และสถาบนัการศึกษา แต่จะใหโ้อกาสเท่าเทียมกนัในการรบั
ยา้ย บรรจแุต่งตัง้ หรือว่าจา้ง สง่ผลใหอ้ตัราการยา้ยออกนอ้ยมาก   
 5) ฝ่ายบรหิารก ากบัติดตาม ใหค้ าปรกึษา/แนะน า ในการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  6) ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูไดพ้ัฒนาตนเอง โดยการจัดใหค้รูเขา้ร่วมประชุม อบรมพัฒนาตนเองภายใน
โรงเรียน และจากหน่วยงานภายนอก และรายงานผลการพฒันาต่อผูอ้  านวยการทราบ 
         (3) ความส าเร็จในงาน (Work Accomplishment)   
      เพื่อใหก้ารท างานของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายประสบความส าเร็จ มีการใชป้ระโยชนจ์ากความรู้
ความสามารถของบุคลากรไดอ้ย่างเต็มที่ สง่เสรมิสนบัสนุนการมุ่งเนน้ผูเ้รียนตอบสนองต่อกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติั
การประจ าปี โรงเรียนมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้ 

    1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ก าหนดวิธีการจัดการระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน  2 
ลกัษณะ คือ การบริหารจากบนลงล่าง (Top Down) การบริหารจากล่างขึน้บน (Bottom UP) ดงัแผนภาพที่ 5.2 
การบรหิารบนลงลา่ง (Top Down) การบรหิารจากลา่งขึน้บน (Bottom UP)  

 

- ผู้ บ ริ ห า รมอบหมาย เ รื่ อ ง ใ ห้                          
รองผูอ้  านวยการ 

- รองผูอ้  านวยการน าเขา้ที่ประชุมผู้ช่วย
ผูอ้  านวยการกลุ่ม บริหารงาน 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
น าเขา้ที่ประชมุปรกึษากบัผูเ้กี่ยวขอ้ง 

- ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 

- บุ ค ล า ก ร ข อค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะจากหวัหนา้กลุ่มงาน
เกี่ยวกบังานที่รบัผิดชอบ 

- ผูช้่วยผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงาน
น าเรื่องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ 
หรื อน า เสนอในที่ประชุมเพื่ อ
รว่มกนัคิดหาแนวทางด าเนินการ 

 
             แผนภาพที่ 5.2 การบริหารบนลงล่าง (Top Down)  การบริหารจากล่างขึน้บน (Bottom UP) 

   2. กระจายความรบัผิดชอบของงานโดยมอบหมายใหบุ้คลากรทกุคนมีภาระหนา้ที่ดแูลงานอย่างทั่วถึง        
ตามสายงาน ตามความถนดั และสามารถท างานขา้มสายงานไดต้ามความสนใจ 
                3. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาการกระจายให้
บคุลากรตามความช านาญเฉพาะดา้น และตามความเหมาะสม 

TOP UP 

DOWN BOTTOM 



    4. ประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มบริหารงาน และ
บคุลากรของโรงเรียนใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเรว็ ถกูตอ้ง ทนัสมยั และทั่วถึง โดยสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดแ้ก่ โทรศพัท ์E-mail Facebook และ Line   
    5. จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน โดยการจดัประชุมเพื่อก าหนดแนวปฏิบติังานของบุคลากร ก าหนด

มาตรฐานและตวัชีว้ดัในการปฏิบติังาน ส าหรบัเป็นคู่มือในการปฏิบติังาน   
    6. มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม สรา้งขวญัก าลงัใจ พรอ้มใหก้ารชีแ้นะ  
    7.ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  ประเมินผลการปฏิบัติงาน                           

น าผลการประเมินมาใชใ้นการปรบัปรุงพัฒนาและสรา้งนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา ส่งผลใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียนที่สูงขึน้ ผูป้กครองมีความพึงพอใจ ตลอดทัง้ส่งผลให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึน้ในแต่ละปี ดังตารางที่  
7.5  หนา้ 85 
       (4) การจัดการการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร    
   โรงเรียนมีวิธีการด าเนินการ ดงันี ้
    1. เตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยน าความรู้ใหม่ ๆ มาถ่ายทอดในการประชุม
ประจ าเดือน จัดอบรมให้ครูทุกภาคเรียน และให้ครูได้ประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ โดยมีเป้าหมายใหค้รูมีชั่วโมงอบรมไม่นอ้ยกว่า 20 ชั่วโมง/ ปีการศึกษา จาก
ขอ้มลูการรายงานผลการปฏิบติังานของครู ปรากฏว่าครูมีชั่วโมงอบรมเฉลี่ยสงูกว่าค่าเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ดงัตารางที่ 
7.12 หนา้ 89 

 2. สนบัสนนุใหค้รูสรา้งสื่อและนวตักรรมใหม่ ๆ ใชว้ิธีการสอนที่หลากหลาย จดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อรองรบัในกรณีที่มีครูหรือบุคลากรย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน โดยมอบหมายงาน และ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และเกิด
ผลประโยชนส์งูสดุต่อผูเ้รียนและองคก์ร 
    3. ครูทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ขียนโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ บรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี            
เพื่อพฒันาโรงเรียน และพฒันานกัเรียนในทุก ๆ ดา้น หากในกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ดที่มีจ านวนครูเกินเกณฑ์ เช่น            
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ ใหม้ีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความ
ถนดัและความสนใจ จดักิจกรรมที่หลากหลายใหก้บันกัเรียนในช่วงคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส่งผลใหน้กัเรียน
ไดพ้ฒันาทกัษะทุกดา้น และสนบัสนุนใหค้รูสง่เสริมพฒันาศกัยภาพนกัเรียน น านกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะต่าง 
ๆ สง่ผลใหไ้ดร้บัเกียรติบตัรระดบัชาติ ดงัแผนภมูิที่ 7.15 หนา้ 90 
               4. การจัดบุคลากรตามโครงสรา้งการบริหารงานของโรงเรียน ในแต่ละกลุ่มบริหารงานจัดบุคลากร                  
ตามความรูค้วามสามารถ และเนน้การท างานเป็นทีม ท าใหก้ารด าเนินงานมีความคล่องตวัในการท างานของครู         
เมื่อมีหวัหนา้กลุม่งานเกษียณอายรุาชการ รองหวัหนา้กลุม่งานก็สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้เนื่องจากมีการถ่ายทอด
ความรูแ้ละวิธีปฏิบติัใหแ้ก่กนั   



               5. เมื่อสิน้ปีการศึกษา มีการส ารวจบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานถึงความตอ้งการในการเปลี่ยนแปลงงาน     
หรือแต่ละกลุ่มงานมีความตอ้งการบุคลากรเพิ่มในงานใดบา้งโดยใหเ้หตุผลประกอบ แลว้มีการปรบัเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละกลุม่งาน   
               6. กลุ่มบริหารงานบุคคลตัง้ค่าเป้าหมายความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีการสรุปผลการประเมิน รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน น าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนในปี
ต่อไป   ท าใหทุ้กคนไดท้ างานตรงกบัความรูค้วามสามารถ ความถนดั ท างานอย่างมีความสขุ และเกิดทีมงานที่
เขม้แข็ง สง่ผลใหโ้รงเรียนไม่มีปัญหาในการจดัการการเปลี่ยนแปลงดา้นบุคลากร ดงัตารางที่ 7.8 หนา้ 87 
     ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE  Climate)   

(1) สภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) โรงเรียนจะนะชนูปถมัภไ์ดด้  าเนินการ
โดย   

   1. ส  ารวจ วิเคราะห ์ปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกับปัจจยัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมในการท างาน            
มีการแต่งตัง้คณะกรรมการรบัผิดชอบดแูลงานอาคารสถานที่   

   2. วางแผนเพื่อพัฒนาสนับสนุนปัจจัยสภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ต่อ                      
การจดัการเรียนรู ้และการท างานของบคุลากร   

   3. จัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของบุคลากร นกัเรียน และชมุชน การสื่อสารภายในโรงเรียนส าหรบับุคลากร มีการใช ้Line กลุม่บคุลากร
ของโรงเรียนจะนะชนปูถมัภ ์ในการประสานงานต่าง ๆ ท าใหเ้กิดความคล่องตวัและรวดเรว็ การสื่อสารกบันกัเรียน
และผูป้กครอง ใชว้ิธีการสรา้ง Line กลุ่มของหอ้งเรียนโดยครูที่ปรึกษา และ Line กลุ่มของโรงเรียนโดยกลุ่ม
บรหิารงานวิชาการและเว็บไซตข์องโรงเรียน 
    4. สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในที่ประชุมและประเมินความพงึพอใจต่อบรรยากาศในการท างาน 
ดงัตารางที่ 7.9 หนา้ 87 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรเพื่อให้
เกิดสภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างาน ดังตารางที่ 5.1 แสดงสภาพแวดลอ้มในการท างานของโรงเรียนจะนะชนูป
ถมัภ ์
ตารางที่ 5.1 แสดงสภาพแวดลอ้มในการท างานของโรงเรียนจะนะชนปูถมัภ ์
สภาพแวดล้อมการ

ท างาน 
การด าเนินการ ตัวชีว้ัด 

1. ดา้นสขุอนามยั 1. จัดพื ้นที่บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียนให้ร่มรื่นมีต้นไม้
หลากหลายชนิด   
2. จัดหอ้งเรียน/หอ้งปฏิบตัิการ ใหเ้หมาะสมตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 
3. จดัหอ้งพยาบาลและบริการดา้นสขุภาพต่าง ๆ 
4. ตรวจสขุภาพประจ าปีของบคุลากร 
5. มีหอ้งน า้หอ้งสว้ม 
6. มีน ้าบาดาลต่อผ่านเครื่องกรองน ้า มีเครื่องท าน า้เย็น      
มีการตรวจสอบถงับรรจนุ า้และเครื่องกรองน า้ปีละ 1 ครัง้  
7. การบริหารจดัการขยะ 

- บริเวณโรงเรียนมีสวนหย่อม มีแหล่งเรียนรู ้ภายใน
โรงเรียน 
- มีหอ้งเรยีน/หอ้งปฏิบตัิการต่าง ๆ ที่เหมาะสม  มีตาราง
การใชห้อ้งและก าหนดผูร้บัผิดชอบ 
- มีหอ้งพยาบาลที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ ์
- มีบริการดา้นสขุภาพของบคุลากร 
- มีหอ้งน า้หอ้งสว้มเหมาะสม เพียงพอ 
- มีเครื่องกรองน า้/ถงับรรจทุี่สะอาด 
ถกูสขุลกัษณะ  มีน า้ดื่มสะอาดเพียงพอ 
- มีการบริหารจดัการขยะที่เหมาะสม  



สภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

การด าเนินการ ตัวชีว้ัด 

8. ก าหนดเขตพืน้ที่รับผิดชอบในการดูแลความสะอาด
บริเวณโรงเรียนโดยนกัเรียนและครูที่ปรกึษา 

- มีการประเมินผลความสะอาดของเขตพืน้ที่ทกุวนั 

2. ดา้นความปลอดภยั 1. การบ ารุงรกัษาอาคารเรียน อาคารประกอบ     ใหอ้ยู่ใน
สภาพมั่นคงแข็งแรง 
2. จัดระบบความปลอดภยัทกุจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
เหตไุม่พึงประสงค ์
3. ติดตัง้กลอ้งวงจรปิด เครื่องดบัเพลิงตามจดุ   ต่าง ๆ 
4.จัดเวรยาม และมีการติดตามการดูแลรกัษาสถานที่ทั้ง
กลางวนัและกลางคืน 
5. มีพนักงานรกัษาความปลอดภัย จัดเวรยาม ท าหนา้ที่
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในการใช้รถใช้ถนน
บริเวณดา้นหนา้โรงเรียน ในช่วง เชา้ - เย็น 

- มีแผนการบ ารุงรกัษาอาคารเรียน อาคารประกอบ 
- มีการจดัท าระบบความปลอดภยั 
- มีการติดตัง้กลอ้งวงจรปิด และเครื่องดบัเพลิงตามจดุ
ต่าง ๆ ภายในอาคารและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน 
- มีค าสั่งแต่งตัง้เวรยามรกัษาการณ ์ 
- นกัเรียนและบคุลากรมีความปลอดภยั 
- จ านวนครัง้การเกิดอบุตัิเหตลุดลง 

3. ดา้นสวสัดิการของ
บคุลากร 
 

1.  จัดสิ่ งอ านวยความสะดวกพร้อมใช้งานอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ติดตัง้เครื่องปรบัอากาศในหอ้งพักครู 
พัดลม และบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลมุทกุพืน้ที่ของโรงเรียน 
2. มีอุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเอือ้ต่อการ
จดัการเรียนการสอน 
3. จดัท าประกนัอบุตัิเหตใุหบ้คุลากร 
4. จัดสวสัดิการ ของเยี่ยมเวลาเจ็บป่วย เสียชีวิต เพื่อเป็น
ขวญัและก าลงัใจใหก้บับคุลากร  

- มีสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม 
 
 
 
- มีอุปกรณส์ื่อและเทคโนโลยีเพียงพอในการใหบ้ริการ
บคุลากร 
- มีการจดัท าประกนัอบุตัิเหตุ 
- มีสวสัดิการส าหรบับคุลากรทกุคน 
 

(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน ์ 
     โรงเรียนมีวิธีการด าเนินการ ดงันี ้
      1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ความตอ้งการ          

การบริการและสิทธิประโยชน์ ให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข  มีขวัญก าลังใจที่ ดี มีการให้ค าปรึกษา                           
ในเรื่องการพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพ การยกย่องชมเชย การใหค้ าปรกึษานอกเหนือจากงานในหนา้ที่   

      2. การใหข้วญัก าลงัใจแก่บุคลากรและครอบครวั ในกรณีที่ป่วยไม่ว่าจะเป็นตนเอง คู่สมรส บิดามารดา  
บุตร บิดามารดาคู่สมรส และกรณีคลอดบุตร ทางโรงเรียนมอบกระเชา้สุขภาพ ถา้มีบุคคลในครอบครวัเสียชีวิต  
บุคลากรในโรงเรียนร่วมเป็นเจา้ภาพ ร่วมท าอาหารว่างเลีย้งแขกในงาน และให้เงินช่วยเหลืองานศพ มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีอย่างต่อเนื่องปีการศึกษาละ 1 ครัง้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน การท าประกันสงัคมใหก้ับครู
อัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ธุรการ มีสวัสดิการออมทรัพย์ของโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ในการขอ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์และช่วยดแูลสิทธิประโยชนใ์หก้บับคุลากรที่จะเกษียณอายุราชการ เป็นตน้  

      3. กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการส ารวจความต้องการดา้นการบริการและสิทธิประโยชน์ที่มีต่อ             
การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชนต่์าง ๆ ที่โรงเรียนจดัให ้โดยตัง้ค่าเป้าหมายความพึงพอใจในปี 2561 - 2563         
รอ้ยละ 95, 96 และ 97 ตามล าดบั น าขอ้มลูที่ไดม้าปรบัปรุงพฒันา ปรบัเปลี่ยนสิทธิประโยชนต่์าง ๆ ใหเ้หมาะสม
ยิ่งขึน้ สรุปและรายงานผลต่อผูบ้ริหารอย่างเป็นระบบ ดงัผลลพัธ ์ตารางที่ 7.10 หนา้ 88 โดยมีกระบวนการตาม
แผนภาพที่ 5.3 แสดงกระบวนการเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจโดยใช ้SAPDEIR Model ในการด าเนินงาน  



     กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
เพื่ อให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ ดี ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชนต่์อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการด าเนินงานดังนี ้ ศึกษาส ารวจ 
รวบรวมข้อมูล ด้านพฤติกรรม ความต้องการของ
บุคลากร ปัญหาที่เกิดกับบุคลากรในการปฏิบติังาน 
ที่ส่งผลท าให้งานมีความล่าช้า น าข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์สภาพปัญหา และความตอ้งการ 
พบว่าจุดแข็ง คือ ครูและบุคลากรส่วนใหญ่เป็น
บคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ แต่บคุลากรขาดขวญั
และก าลงัใจ มีความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนกันในบาง
เรื่อง จึงไดป้ระชมุวางแผนเพื่อจดักิจกรรมใหบ้คุลากร 
มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน   มีความเขา้ใจ
ตรงกัน ในทุก ๆ กิจกรรม เพื่อกระตุ้นใหบุ้คลากรมี
ความกระตือรือรน้ในการปฏิบัติงาน ไดด้ าเนินการ
ตามแผนงาน จัดประชุมบุคลากรใหบุ้คลากรทุกคน
เสนอแนะกิจกรรมที่ช่วยสรา้งขวัญและก าลงัใจ และ

สิ่งที่เป็นปัญหาในการปฏิบติังานที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานบุคคล น ามาเขียนเป็นขัน้ตอนปฏิบติังานเพื่อสามารถ
น าไปปฏิบัติไดช้ัดเจนเหมือนกันทุกคน มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยการพูดคุยสอบถามในการประชุม
ประจ าเดือน และประเมินความพึงพอใจ น าผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะ มาปรบัปรุง เพื่อพฒันางาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน น าสิ่งที่ปฏิบติัแลว้เกิดผลดีมาเขียนเป็นแนวปฏิบติั ในการปฏิบติังาน  

ผลการด าเนินงานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ การบริหารงานโดยใช้ SAPDEIR Model ภายใต้
กระบวนการท างานตามวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA) (ดงัรายละเอียดโครงรา่งองคก์รหนา้ 10) ท าใหโ้รงเรียน
ประสบผลส าเร็จในการปฏิบติังานอย่างดียิ่ง เนื่องจากบุคลากรมีขวญั ก าลงัใจที่ดี เกิดความรกั ความสามคัคี มี
ขวญัก าลงัใจในการท างาน ไดร้บัความรว่มมือจากบคุลากรในการพฒันาโรงเรียนในทกุดา้น 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  

 ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

           (1) วัฒนธรรมองคก์ร วัฒนธรรมองคก์ร คือ “เคารพหลักอาวุโส ศรัทธาองคก์ร” โรงเรียนมีวิธีการ
เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร โดยมีการด าเนินการดงันี ้ 
 1. ศกึษา วิเคราะห ์วางแผน การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  
 2. วัฒนธรรมองคก์รของโรงเรียน ไดป้ฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีการใหเ้กียรติผูอ้าวุโส ส่งผลใหก้าร
ด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน เชิญบุคลากรที่

แผนภาพท่ี 5.3 แสดงกระบวนการเสริมสรา้งขวญัและก าลงัใจโดยใช ้
SAPDEIR Model ในการด าเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล 

ปรบัปรุง/แกไ้ข 
ไม่พอใจ 

พอใจ 

วิเคราะห ์สงัเคราะห ์สภาพปัญหา และความ
ตอ้งการ 

พอใจหรือไม่ 

ประชมุวางแผน ขัน้ตอนการด าเนินงาน ในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 

ด าเนินการหรือกิจกรรมตามแผนงานทีก่ าหนด 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

กระบวนการเสริมสรา้งขวญัและก าลงัใจ 

R 

A 

S 

D 

E 

P 

รวบรวมขอ้มลู ความตอ้งการ ปัญหาจากการ
ปฏิบตัิงาน 

I 



เกษียณอายุราชการ หรือยา้ยไปด ารงต าแหน่งใหม่มาร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมเลีย้งเกษียณอายุราชการ เลีย้งรบั - ส่ง 
บคุลากร ยา้ย บรรจแุต่งตัง้สง่ผลใหเ้กิดปฏิสมัพนัธท์ี่ดีและมีการสื่อสารที่เปิดกวา้ง 
  3. บุคลากรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการแลกเปลี่ยนความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังาน มีการช่วยเหลือซึ่งกนั
และกัน บุคลากรทั้งองค์กรมีความผูกพัน มีความศรัทธาต่อโรงเรียน บุคลากรทั้งเก่าและใหม่อยู่ร่วมกันอย่างเป็น
กลัยาณมิตรยอมรบัความคิดเห็น ที่แตกต่างกนั เกิดความคิดในมมุมองที่หลากหลายส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
เกิดผลส าเรจ็ที่ดีในการท างาน 

 4. โรงเรียนใหอ้ านาจการตัดสินใจใหแ้ก่บุคลากรในเรื่องต่าง ๆ  โดยการน าเขา้ที่ประชุมเพื่อร่วมแสดงความ
คิดเห็น ใหเ้หตผุลประกอบ บอกขอ้ดีขอ้เสียในแต่ละแนวทาง และสรุปตดัสินใจร่วมกนั อยู่บนพืน้ฐานของกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคับ โดยประชุมผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือรบัผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ไดแ้ก่ การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานเรื่อง การคดัคา้นการก่อตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวลขา้งบรเิวณโรงเรียน เพื่อหาขอ้สรุป ตดัสินใจ และรบัผิดชอบรว่มกนั ฯลฯ 

  (2) ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน โรงเรียนมีวิธีการในการก าหนดปัจจยัส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพนั
ของบคุลากรโดย 

      1. ส  ารวจ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ประชุมชีแ้จงสื่อสารให้บุคลากรทุกคน
รบัทราบ พรอ้มทัง้รบัฟังความคิดเห็น น าไปสู่การปฏิบติัเพื่อเสริมสรา้งความผูกพนัใหเ้กิดขึน้ในโรงเรียน เช่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้มีการประชมุวางแผนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อหาวิธีการแกปั้ญหาและพฒันาคณุภาพผูเ้รียน อย่างต่อเนื่อง  

      2. การด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน มีการมอบของขวญัและเลีย้งสง่เลีย้งรบับคุลากรที่ยา้ย  บคุลากรที่นบั
ถือศาสนาต่างกันมีการใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน ต่างก็ปฏิบัติศาสนกิจของตนเองไดอ้ย่างอิสระ และสามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาที่ตนเองนับถือไดโ้ดยไม่ขัดต่อหลักการปฏิบัติของศาสนานั้น ๆ บุคลากรมีการให้
เกียรติ เคารพตามล าดบัอาวโุส มีการเอือ้เฟ้ือในทางวิชาการ มีการแนะน าใหค้ าปรกึษาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ก่ครูและ
บคุลากรรุน่ใหม่ ๆ  มีการแนะน าการอยู่รว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม บคุลากรรุน่ใหม่ช่วยเหลือในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการปฏิบติังานใหก้ับครูอาวุโส เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร บุคลากรไดป้รึกษาหารือ ประชุม 
สมัมนานอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินกิจกรรมช่วยเหลืองานศพที่เป็นวิธีการ
ปฏิบติัขององคก์รที่เป็นความผูกพนัที่ดี และชมุชนกลา่วถึงในทางที่ดี คือ กรณีที่มีบคุลากรหรือคนในครอบครวัเสียชีวิต  
จะมี 1 คืน ที่โรงเรียนรบัเป็นเจา้ภาพ  ซึ่งบคุลากรจะช่วยกนัท าขนมโคเลีย้งแขกที่มารว่มแสดงความเสียใจ    ในงาน 

     3. ก ากบัติดตามและพฒันาบรรยากาศในการท างานโดยผูบ้ริหารโรงเรียนนิเทศการปฏิบติังานของบุคลากร
ในโรงเรียน มีการแนะน ารูปแบบการปฏิบติังานอย่างกลัยาณมิตรเพื่อใหบุ้คลากรมีแนวทางการปฏิบติังานที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั    

     4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
การศกึษาอย่างชดัเจน ใชใ้นการประเมินความดีความชอบตามระดบัความส าเรจ็ของงาน  

     5. สรุปและรายงานผลการประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและน าขอ้มลูมาวิเคราะห ์ปรบัปรุงพฒันาในรอบการ
ประเมินต่อไป 
          (3) การประเมินความผูกพัน  
                  โรงเรียนมีวิธีการประเมินความผกูพนัของบคุลากรดงันี ้



                     1. ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ ประเมินได้จากการให้ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้า
โรงเรียน ของผูร้กัษาความสงบประจ าหมู่บา้น (ผรส.) ต าบลค ูทัง้ตอนเชา้และตอนเย็นของทุกวนัทุกปีการศึกษา การมอบ
ทุนการศึกษาใหก้ับนักเรียนของครูและศิษยเ์ก่าเป็นประจ าทุกปี การมาร่วมงานมุฑิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการของ
ศิษยเ์ก่า ผูป้กครองนกัเรียน อดีตครูที่เกษียณอายหุรือครูที่ยา้ย โดยไม่ไดเ้ชิญ การเลีย้งน า้ชาเพื่อระดมทนุ เป็นตน้   

      2. ในกรณีที่เป็นทางการ กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดท าแบบประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยตั้งค่า
เปา้หมายบคุลากรมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุ น าขอ้มลูมาประมวลผลทางสถิติ รายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ รวมทัง้
สื่อสารใหก้ลุ่มงานต่าง ๆ  ทราบถึงระดบัความพึงพอใจ น าขอ้มลูมาวางแผนก าหนดแนวทางในการเพิ่มระดบัความผกูพนั 
ดงัผลลพัธต์ารางที่ 7.11 หนา้ 88 
                  ส่งผลใหจ้ านวนบุคลากรเขียนค ารอ้งขอยา้ยออกนอ้ยมาก ไม่มีจ านวนบุคลากรลาเกินเกณฑท์ี่ก าหนด  ไม่มี
จ านวนผูร้อ้งทุกข ์บุคลากรมีความผูกพนัและร่วมมือกันพฒันาโรงเรียน สงัเกตไดจ้ากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการมา
ชว่ยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน และสนบัสนนุใหค้วามรว่มมือกบัโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   
                  ความเชื่อมโยงกบัผลลพัธ ์โรงเรียนน าผลการประเมินความผูกพนัของบุคลากรมาเชื่อมโยงกบัผลลพัธ ์กิจกรรม       
ที่ส  าคญัของโรงเรียนตามตวัชีว้ัดที่ส  าคญั และน าเสนอรายงานผลการประเมินใหผู้บ้ริหารและบุคลากรรบัทราบผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการประชุมประจ าเดือน  ส่วนการประเมินความผูกพนัที่ไม่เป็นทางการไดน้ าไป
เชื่อมโยงกบัผลลพัธก์ารจดัการศกึษาผ่านกระบวนการจดัการผลการปฏิบติังานของบคุลากร 

 (4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน  
        โรงเรียนมีระบบการจดัการผลการปฏิบติังานของครูและบุคลากรใหบ้รรล ุผลส าเรจ็ โดยศกึษาวิเคราะหค์วามรู้

ความสามารถ และความถนดัของบคุลากร ประชมุวางแผน และด าเนินการแต่งตัง้ค าสั่งมอบหมายงาน มีการสนบัสนนุการ
ด าเนินการทกุกิจกรรมทกุโครงการ ทัง้ดา้นงบประมาณ และก าลงัใจ ใหค้ าปรกึษาและค าแนะน า หากผลการด าเนินการ   มี
ประสิทธิภาพจะพิจารณาใหไ้ดร้บัการเลื่อนขัน้เงินเดือน และส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูส่งผลงานเพื่อรบัรางวลัหรือเพื่อขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ และมีการกลา่วยกย่องชมเชยและมอบเกียรติบตัรในที่ประชมุ  

      ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานโรงเรียนด าเนินการแต่งตัง้คณะท างาน ก าหนด
วตัถปุระสงคข์องการประเมิน จดัท าแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบติังาน ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูใ้ตบ้งัคับบญัชาตามสายงาน รวมทัง้มีการประเมินตนเอง และรายงานผลการปฏิบติังานปีการศึกษา    ละ 2 ครัง้ 
สรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาประเมินเลื่อนขัน้เงินเดือนปีละ 2 ครัง้ โปรง่ใสและตรวจสอบได ้
     ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า  
         (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
                 โรงเรียนไดพ้ิจารณาประเด็นที่เก่ียวกับบุคลากรและผู้น าของโรงเรียน คือ ระบบการเรียนรูแ้ละการ
พัฒนา เพิ่มพูนสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรของโรงเรียนภายใตส้มรรถนะหลักของ
โรงเรียนขบัเคลื่อนการบริหารโดยใช ้SAPDEIR Model ภายใตก้ระบวนการท างานตามวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง 
(PDCA) สูผ่ลลพัธท์ี่เป็นเลิศ ดงันี ้



 1. กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษา วิเคราะห์ 
ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาจาก
รายงานผลการปฏิบติัหนา้ที่ของบุคลากรในทุกรอบ 
6 เดือน/ปี และพิจารณาจากแผนการพฒันาตนเอง 
(ID Plan) ของทุกคนท าให้รู ้ว่าบุคลากรมีการ
พฒันาตนเองอย่างไร และตอ้งการจะพฒันาตนเอง
ด้านใด น ามาจัดล าดับความส าคัญเพื่อก าหนด
เปา้หมาย 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดเพื่อน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ใหบ้รรลุเป้าหมายที่
ก าหนด สนับสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วมในโครงการ
จริยธรรมต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น 

การแต่งกายดว้ยชดุผา้ไทย  ผา้พืน้เมืองทกุวนัศกุร ์การปฏิบติัศาสนกิจ การตรงต่อเวลา โรงเรียนใหค้วามส าคญัต่อ
การใหบ้ริการทางการศึกษาแก่ผูเ้รียนและบุคคลทั่วไป บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและปฏิบติั
หนา้ที่ต่าง ๆ โดยยดึนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นส าคญั  โรงเรียนมีการเชิญวิทยากร บคุลากรที่เกษียณอายุ
แลว้มาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณใ์หบุ้คลากรในโรงเรียน มาประยุกตใ์ชใ้นการท างาน ปรบัปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อสนบัสนนุการสืบคน้ขอ้มลูไดส้ะดวกรวดเรว็ ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการท างานและเอือ้ต่อการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ     มีการสนับสนุน ให้ความ
ช่วยเหลือครูในการท าผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีการพิจารณาการปรบัเงินเดือนตามหลักเกณฑท์ี่
สมัพนัธก์บัผลงานของครู 
 3. ประเมินผลการด าเนินงาน น าผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะ มาปรบัปรุง เพื่อพฒันางาน มีการใชข้อ้มูล
ร่วมกันระหว่างกลุ่มบริหารงานบุคคลกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ เช่น ขอ้มูลความตอ้งการพัฒนาของครูผูส้อน       
โดยกลุม่บรหิารงานวิชาการจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจดัอบรมพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน เป็นตน้ 
 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน   
        (2)  ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  
                     โรงเรียนด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร โดยมีวิธีการประเมิน ดงันี ้
   1. ประชุม ชีแ้จง ซกัซอ้มความเขา้ใจแก่บุคลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล 

ปรบัปรุง/แกไ้ข 

ไม่พอใจ 

พอใจ 

วิเคราะห ์สงัเคราะห ์สภาพปัญหา และความ
ตอ้งการ 

พอใจหรือไม่ 

วางแผนเพ่ือจดัท าแผนปฏบิตัิการ ระยะสัน้และ 
ระยะยาว 

จดัท าแผนปฏิบตัิการ ระยะสัน้และระยะยาว และ
ด าเนินการตามแผน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

ระบบการเรียนรูแ้ละพฒันา 

R 

A 

S 

D 

E 

I 

P 

ศกึษาขอ้มลูความตอ้งการในการพฒันา 

แผนภาพที่ 5.4 แสดงระบบการเรียนรูแ้ละพฒันาโดยใช ้                  
SAPDEIR Model ในการด าเนินงาน 



                   2. การประเมินตนเอง โรงเรียนก าหนดใหบุ้คลากรทุกคนประเมินผลการปฏิบติังานตนเองโดยจัดท าเป็น
รายงานผลการปฏิบติังาน ภาคเรียนละ 1 ครัง้   

   3. หัวหนา้กลุ่มงาน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้หัวหนา้ระดับชัน้ รวบรวมขอ้มูลผลการปฏิบติังานเสนอ
ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารประเมินผลการปฏิบติังาน nเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงาน การนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม การเรียนการสอน บนัทกึแผนการจดัการเรียนรู ้และรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
                   4. โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา การประเมินคณุภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
โดยส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 
                   5. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน น าผลการประเมินมาก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรเมื่อสิน้ปีการศึกษา 
โดยมีการทบทวนสรุปประเด็นปัญหาเพื่อหาแนวทางปรบัปรุงพฒันาในปีต่อไป 

(3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Progression)  
      โรงเรียนมีวิธีการในการจดัการความกา้วหนา้ในวิชาชีพส าหรบับุคลากรโดยจัดท าแผนพฒันาบุคลากร

ใหม้ีความกา้วหนา้ในวิชาชีพดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย ดงันี ้ 
      1.  ส่งเสริมให้บุคลากรท าผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีผู้ร ับผิดชอบดูแลมีการ

ประชาสมัพันธ์ข่าวเก่ียวกับหลกัเกณฑต่์าง ๆ ใหบุ้คลากรรบัทราบ แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อนช่วยเพื่อน ที่มีครู
วิทยฐานะช านาญการพิเศษเป็นพี่เลีย้งดูแลช่วยเหลือและใหค้ าแนะน าแก่ครูและบุคลากร ที่ขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ หรือก าหนดต าแหน่งใหส้งูขึน้ ผูอ้  านวยการโรงเรียนมีการกล่าวชื่นชมสนับสนุน และใหข้วญัก าลงัใจแก่ครู
และบคุลากรที่ไดร้บัผลการประเมินผ่าน/ ไม่ผ่าน/ ที่ก าลงัด าเนินการ สง่ผลใหค้รูมีวิทยฐานะที่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง  
                2. ส่งเสริมใหค้รูเพิ่มคุณวุฒิใหก้ับตนเอง มีการประชาสมัพันธ์ใหท้ราบในเรื่องของทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาส าหรบัครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้  อ านวยความ
สะดวกใหก้บัครูที่จะลาศกึษาต่อ ทัง้ในเรื่องเอกสารการลาศกึษาต่อ การปรบัวฒุิ การอยู่เวรยาม   
                3. เสริมทักษะและสมรรถนะตามความต้องการของบุคลากร โรงเรียนจัดประชุม อบรม โดยครูใน
โรงเรียนเป็นวิทยากรใหค้วามรู ้เชิญวิทยากรจากภายนอก และสนับสนุนครูและบุคลากรเขา้ประชุม อบรมกับ
หน่วยงาน   ตน้สงักดั หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จดัขึน้   
                4. ส่งเสริมใหบุ้คลากรท าผลงาน นวัตกรรมเพื่อประกวด แข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น รางวัลครูดีขั้น
พืน้ฐาน รางวลัครูดีในดวงใจ รางวลัเพชรน า้หนึ่ง ครูดีเด่น ครูผูเ้สียสละอทุิศตนเพื่อการศึกษาและองคก์รวิชาชีพ 
ครูดีไม่มีอบายมขุ มีการกลา่วชื่นชมครูในที่ประชมุ และประกาศใหน้กัเรียนไดร้บัทราบในโอกาสต่าง ๆ   
                5. โรงเรียนมีวิธีการในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่ดี โดยแต่ละกลุ่มงานจะมีการถ่ายทอดความรูแ้ละวิธีปฏิบัติในการท างาน ความรูท้ี่มีอยู่ในตัวของ
บคุลากรผูท้ี่ปฏิบติังานนัน้ ๆ ใหก้บับคุลากรในกลุม่งานที่พิจารณาแลว้ว่าเหมาะสมที่จะรบัต าแหน่งเมื่อมีผูเ้กษียณ 
หรือยา้ยออก สง่ผลใหค้รูมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ และการท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 


