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การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment) 
     (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลงั (Capability and Capacity) 
 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์มีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังท่ีต้องการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต จากการวิเคราะห์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของ
โรงเรียนสู่วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ ในปี พ.ศ.2562 โดยมีงานบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบก าหนดกรอบเวลาการ
ด าเนินงานโดยบูรณาการกับกรอบเวลาของงานแผนงานและการก าหนดกรอบอัตราก าลังขอกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม/กลุ่มสาระ คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง ประเมินบุคลากร
ประจ าปี อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถและวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
และคณะครูประเมินตนเอง และก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ และได้มีการส่ือสาร
แนวปฏิบัติให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนทราบในการประชุมของโรงเรียน การประชุมกลุ่มงาน/กลุ่มสาระต่างๆ และ
แจกเอกสารแนวทางประเมินให้หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระทุกกลุ่ม 
 

     (2) บุคลากรใหม่ (New Workforce Members) 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์มีกระบวนการด้านบุคลากรใหม่ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการด้านบุคลากรใหม่ 
 
 

กระบวนการ 

ด้านบุคคลากรใหม่ 

S=Structure 

T=Training 

A=Authority 

R=Responsibility 

จัดโครงสร้างการท างานให้ตรงกับความถนัด

และความสามารถบุคลากรและมีความ

ชัดเจน 
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

(กัลยาณมิตร) 

มอบอ านาจการตัดสินใจ 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย 



2 

 

การได้มาซึ่งบุคลากรของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  ด าเนินการ ดังน้ี 
 1) โรงเรียนวางแผนอัตราก าลังตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ กคศ.โดยวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาว                 
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของบุคลากรกรณีการเกษียณอายุราชการ แผนระยะยาวคือ 5 ปีเพื่อให้รู้สภาพปัจจุบัน 
และแนวโน้มในอนาคต โดยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 2) เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรอัตราก าลังมาเพิ่มเติมให้กับโรงเรียน ได้น าแผนอัตราก าลังมาพิจารณา  
เน้นให้สอดคล้องกับสภาพความขาดแคลนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เน้นการทดแทนคืนกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 3) แจ้งความต้องการบุคลากรจ าแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วนไปยัง 
สพม.41 เพื่อพิจารณารับย้ายหรือบรรจุใหม่ 
 4) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากรท่ีมีความประสงค์ย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  
เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีได้แจ้ง สพม.41 แล้วพิจารณาผลงานด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนเดิม 
ความสามารถในการท าหน้าท่ีพิเศษเพิ่มเติมจากการสอน และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 5) น าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 
 6) กรณีท่ีวิเคราะห์อัตราก าลังแล้ว แต่ไม่มีการจัดสรรอัตรามาให้กับโรงเรียน จะพิจารณาจ้างครูอัตราจ้าง
โดยยึดแผนอัตราก าลังท่ีวางไว้แล้วเช่นกัน 
 7) เมื่อมีบุคลากรใหม่มาเพิ่มขึ้น โรงเรียนจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายและวัฒนธรรมขององค์กร รวมท้ังจัดพี่เล้ียงดูแลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและรายงานผล 
 8) บุคลากรใหม่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์  
 

     (3) ความส าเร็จในงาน (Work Accomplishment) 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์มีการทบทวนโครงสร้างโรงเรียนเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างโรงเรียนและ

กระบวนการบริหารงานครูและบุคลากร ยังคงท าให้องค์กรมีผลลัพธ์ท่ีดี ตอบสนองพันธกิจ วิสัยทัศน์และท าให้
โรงเรียนสามารถแข่งขันได้ โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจนคืองานแผนงานและงานบุคลากร ซึ่งจะมีการปรับโครงสร้าง
ทุกครั้งท่ีมีการปรับระบบงานของโรงเรียน 

ผู้น าระดับสูงของโรงเรียนจัดระบบงานเพื่อให้บรรลุผลมีกระบวนการและวิธีการ ดังน้ี  
1) วิเคราะห์กระบวนการหลัก /กระบวนการสนับสนุนตามบริบทและความต้องการของชุมชนและสังคม 

ตลอดจนแนวโน้มของสังคมและโลกในอนาคต เพื่อก าหนดกลยุทธ์ให้ตอบสนองและบรรลุผลตามวิสัยทัศน์               
มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ท่ีชัดเจน สามารถวัดผลและประเมินผลได้ 

2) ออกแบบการบริหารและจัดโครงสร้างของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Organizing) ให้เหมาะสมกับ  
พันธกิจและบริบท เน้นการมีส่วนร่วม (Participation & Collaboration) และกระจายอ านาจโดยการเสริมพลัง 
(Empowerment) ของผู้ปฏิบัติทุกระดับ ส่งผลให้บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจรักและผูกพันกับโรงเรียน 
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3) การจัดวางตัวบุคคล/คณะท างาน (Staffing) ให้เหมาะสมในการปฏิบัติกับภารกิจของกลุ่มงาน                  
ตามการพรรณนางาน (Job descriptions) ท่ีก าหนดไว้โดยใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของโรงเรียน  
(Core competencies) ส่งเสริมการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญในการจัดและให้บริการ
ทางการศึกษา ส่งผลให้ชุมชนยอมรับและเชื่อมั่น ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก 

4) การจัดท าค าส่ังและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Process) คู่มือการปฏบิัติงานเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายและใช้สื่อสารประกอบการประชมุ ชี้แจง นิเทศก ากับ ติดตาม 
และพัฒนางานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

5) ส่ือสารด้วยการประชุมชี้แจง นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากร           
ทุกระดับเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สรรหาบุคลากรต้นแบบของทุกกลุ่มงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการ
ความรู้ของครูต้นแบบ ครูแกนน า ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะหลักรวมท้ังความรัก ความผูกพันกับโรงเรียน
ตามแนวทางของครูอาวุโสและปณิธานของผู้ก่อต้ังโรงเรียน 

6) ส ารวจความต้องการการจัดการศึกษาและบริการ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สรุปผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณา เพือ่ปรับปรุง พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนสู่เป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้และตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 

    (4)  การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (Workforce Change Management) 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์มีกระบวนการจัดการการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากรเพ่ือเตรียมขีดความสามารถ 

ของบุคลากรให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น บุคลากรท่ีมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ                
ICT โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การส่งเสริมให้ศึกษาต่อ การสร้างบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย (Multi-task 

Multi-skill) การจัดหาวิทยากรจากภายนอกมาช่วยสร้างทักษะใหม่ การสร้างเครือข่ายร่วมมอืกับหน่วยงาน
ภายนอก 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์มีกระบวนการจัดการการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร ดังน้ี  
1) จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะการทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 5 ปี 
2) ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประจ าป ีเพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงโดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามสายงานท่ีรับผิดชอบ ศึกษาดูงานท้ังในและ
ต่างประเทศ การนิเทศภายใน การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ครูและบุคลากรได้รับการเล่ือนวิทยฐานะหรือต าแหน่ง
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูจ านวนมาก สามารถสรา้งวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีงามเป็นแบบอย่างแกอ่งค์กรท่ัวไป 
  3) เปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตามความเหมาะสม เพือ่ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
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2.บรรยากาศการท างานของบุคลากร (Workforce Climate) 
       (1) สภาพแวดล้อมของการท างาน (Workforce Environment) 

โรงเรียนได้ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีท างาน มีการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน  งานส่งเสริมสุขภาพครู บุคลากรและนักเรียน  งานส่งเสริมความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา  มีการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

มีการตรวจสอบสภาพของวัสดุ อปุกรณ์ในการใช้งานให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
อย่างสม่ าเสมอ มีครูเวรประจ าวันรับผิดชอบตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของนักเรียน มีบริการ 
ห้องพยาบาลส าหรับกรณีฉุกเฉิน สามารถส่งต่อไปยังสถานพยาบาลท่ีใกล้เคียงได้  

สภาพแวดล้อมในการท างาน กลุ่มบริหารงานท่ัวไปด าเนินการเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม 
ในการท างานเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากร ท้ังตัววัดและเป้าประสงค์ท่ีมีความแตกต่างท่ีส าคัญ 
มีวิธีการดังน้ี 

1) จัดแบ่งอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เหมาะสมกับพันธกิจให้ เอื้อต่อประสิทธิผลของบริการ 
ทางการศึกษาเป็นประเด็นส าคัญ จัดห้องพัก/ห้องท างาน มีส่ิงอ านวยความสะดวกและครูอยู่ร่วมกันด้วย
บรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข เป็นมิตรไมตรีเอื้ออาทรต่อกันโดยการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร 

2) จัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรในสถานท่ีท างานตามอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เกิด
ความรู้สึกปลอดภัย บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขกาย สุขใจ สะดวกสบายเสมือนบ้านหลังท่ี 2 ส่งผลดี 
ต่อประสิทธิภาพของการท างาน ตลอดจนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่นสวยงาม 

3) ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าป ีจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในเวลาราชการและวันหยุด 
ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดต่างๆ 

4) จัดให้มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
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    (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ (Workforce Benefits and Policies) 
โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรตามแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 2  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์มุ่งส่งเสริมบุคลากรให้ด าเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยส่งเสริม

การใช้ความรู้และทักษะ ส่งเสริมในเร่ืองระบบงาน และส่งเสริมปัจจัยแห่งความผาสุก 

1) ส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะ  
2) ส่งเสริมในเร่ืองระบบงาน  
3) ส่งเสริมปัจจัยแห่งความผาสุก 

แผนภาพท่ี 2  แสดงกระบวนการส่งเสริมคนให้มุ่งสู่องค์กร 

การส่งเสริมคนให้มุ่งสู่องค์กร 

ส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะ ส่งเสริมในเร่ืองระบบงาน ส่งเสริมปัจจัยแห่งความสุข 

ความรู้ทางวิชาการ 

ทักษะจากการฝึก

ปฏิบัต ิ

ความรู้และทักษะ

จากการฝึกอบรม 

ทักษะชีวิติจาก

กิจกรรมเสริม 

แผนพัฒนาโรงเรียน 

ก าหนดเป้าประสงค์ 

ก าหนดกลยุทธ์ 

ก าหนดภาระงาน 

ก าหนดตัวชี้วัด 

การก ากับ นิเทศ ติดตาม 

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

บริการ 

Com&Projector 

Internet 

สวัสดิการ 

ความปลอดภัย 

ขวัญ/ก าลังใจ 

ความสะอาด/

สวยงามของ

สถานที่ 
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3. ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
 ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบคุลากร (Workforce Engagement and Performance) 
    (1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 

ผู้น าระดับสูงใช้กระบวนการและวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ท่ีมีลักษณะเปิดกว้าง                   
พร้อมรับฟังความคิดเห็นของครู บุคลากร เพื่อให้ครู บุคลากรมีความสบายใจและรู้สึกเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า 
และเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับครูและบุคลากรโดยน าข้อมูลจริงมาน าเสนอ 
ซึ่งเป็นการส่ือสารท่ีเปิดกว้างรับฟังส่ิงต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ท าให้เกิดบรรยากาศไว้เน้ือเชื่อใจ 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ได้ด าเนินการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3 แสดงกระบวนการสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียน 

 

วิสัยทัศน ์

ก าหนดคา่นิยม

วัฒนธรรมองค์กร

สมถรรนะหลัก 

รับรู้ 

เข้าใจ 

ท าได ้

สม่ าเสมอ 

ให้คณะกรรมการบริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมและก าหนดว่าจะให้คุณคา่อะไรที่จะท าให้

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นจริงข้ึนมาได ้

ค่านิยม:การสร้างคุณคา่ต่อบุคลากร มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  

วัฒนธรรมองค์กร:บุคลากรของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์มีความอดทนขยันยึดม่ันคุณธรรม

ปลูกฝังและสร้างความรู้แก่นักเรียนให้เป็นผู้รู้ดีและมีคุณธรรม 

สมรรถนะหลัก:ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานทางการศึกษา
และเพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาภายใต้การท างานอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

รับรู้ข่าวสาร/รับรู้ถึงสาระส าคัญของข่าวสาร/รับรู้เกี่ยวข้องกับตนเอง 

*เข้าใจความหมายของค่านิยมว่าด าเนนิการเป็นรูปธรรมอยา่งไร 

*เข้าใจว่าท าไมจึงพึงกระท า 

*เข้าใจว่าตนเองพึงปฏิบัติตนอย่างไรบา้ง 

*งานเปิดโอกาส 

*มีความสามารถที่จะท า 

*เริ่มน าไปปฏิบัติ/แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

*พบว่าปฏิบัติหลายครั้งอยา่งสม่ าเสมอ 

*การใหร้างวัลส าหรับผู้ปฏิบัติอยา่งสม่ าเสมอ 
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จากแผนภาพท่ี 3 กระบวนการสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จะให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดค่านิยม ให้ความส าคัญกับการรับรู้ของบุคลากร เพื่อให้เกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญ 
และเข้าใจในคุณค่างาน จากน้ันจึงน าไปสู่การปฏิบัติอย่างท่ัวถึงทุกคน และมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ 
และสม่ าเสมอ 

 

 (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Driver of Engagement) 
 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ได้จ าแนกบุคลากรในโรงเรียนและค้นหาปัจจัยท่ีท าให้บุคลากรกลุ่มต่างๆ ใช้
ข้อมูลในโครงร่างองค์กร เพื่อให้เกิดความผูกพันและน ามาใช้ในการออกแบบกระบวนการในการตอบสนองปัจจัย 
ท่ีค้นพบเหล่าน้ัน เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรในระยะยาว ดังน้ี 

ตารางท่ี 1  แสดงการจ าแนกบุคลากรในโรงเรียนและค้นหาปัจจัยท่ีท าให้เกิดความผูกพัน 
กลุ่มบุคลากร 
(Job Type) 

จ านวน 
ปัจจัยที่จงูใจให้ผูกพันต่อ 
การบรรลุพันธกิจองค์กร 

ระดับ
การศึกษา 

จ านวน 

ผู้บริหาร 1 คน การได้รับการยอมรับและการยกยอ่ง
ชมเชยจากผู้ปกครอง ชมุชน/องค์กร
ภายนอกและหน่วยงานต้นสังกัด 

ปริญญาโท 1 คน 

ปฏิบัติการสอน 55 คน 1. ขวัญ ก าลังใจ วิทยฐานะ การเล่ือน
ขั้นเงินเดือนและสวัสดิการท่ีได้รับ 
2.การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3.การมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
การท างานท่ีดี 
4.การได้รับการยอมรบัจากผู้บริหาร 
เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน/
องค์กรภายนอก และหน่วยงานต้น
สังกัด 

ป.เอก 
ป.โท 
ป.ตร ี
 

1 คน 
26 คน 
28 คน 
 

สนับสนุน 
การสอน 
 

20 คน 1. เงินเดือนและค่าตอบแทน 
2. ขวัญ ก าลังใจและสวัสดิการท่ีได้รับ 
3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
การท างานท่ีดี 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี
 

20 คน 
 

การจัดกิจกรรมท่ีส าคัญของโรงเรียนก็ยังเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับครู ได้แก่ 
 1)  จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม โดยระดมบุคลากรทุกฝ่าย เช่น ครู นักเรียนปัจจุบัน 
นักเรียนเก่า ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อสร้าง
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ความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมกฐินสามัคคี ผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน  เพื่อสร้างความผูกพันในกลุ่มสมาชิกและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม 
 2) แสดงความยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ การยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสท่ีครู บุคลากรประสบ 
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานได้รับรางวัลต่างๆ  ส าเร็จการศึกษา ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ และเมื่อบุคลากร                  
มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีงานในทุกๆ โอกาส  
 3) จัดกิจกรรมสวัสดิการให้กับครู และบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เช่น การจัดของเยี่ยม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร รวมท้ังบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล และ 
การมอบของท่ีระลึกเน่ืองในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร เป็นต้น  
 

       (3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement) 
โรงเรียนได้ตรวจสอบและพัฒนาความผูกพันของครูและบุคลากร โดยมีการประเมินความผูกพันจาก

พฤติกรรมต่างๆ เช่น การท างานนอกเวลาราชการ การท างานท่ีไม่ใช่ภาระงานโดยตรง ของครูและบุคลากร                 
อย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมและน าผลการวิเคราะห์
จากการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงการท างานต่อไป 

  
        (4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
 ผู้น าระดับสูงของโรงเรียนมีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีส่งเสริมให้บรรลุผลได้
สนับสนุนการท างานท่ีให้ผลการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ทุกคนมีความพึงพอใจร่วมกันและก่อเกิดความผูกพัน
ของบุคลากรทุกฝ่าย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ พิจารณาค่าตอบแทน การเล่ือนขั้นพิจารณาความดีความชอบ                  
การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และแสดงความยินดีต่อผลส าเร็จของบุคลากรทุกคน ส่งเสริมการด าเนินงาน             
ให้บรรลุผลโดยมุ่งเน้นผู้เรียน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการโดยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์                               
มีกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แผนภาพท่ี 4 แสดงกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการปฏิบัติงาน

(95%) 

ด้านการพัฒนาตนเอง

(5%) 

ระบบบริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ(60%) 

การบริหารกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน(35%) 

*การลงเวลาปฏิบัติงาน 

*การพัฒนา 

*การร่วมกิจกรรม 

*การปฏิบัติหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย 
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  จากแผนภาพท่ี 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์จะให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบหลักและระบบสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 95 และด้านการพัฒนาตนเองร้อยละ 5 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (Workforce and Leader Development) 
     (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development) 

โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้บุคลากรทุกคน ดังแผนภาพ  
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 5  แสดงกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
จากแผนภาพท่ี 5 กระบวนการพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การพัฒนาบุคลากรตามความ

สนใจ และการพัฒนาสู่ความส าเร็จองค์กร  
 1) การพัฒนาความความสนใจ โรงเรียนได้มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบคุลากร
ทุกคน และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยกระดับความรู้อย่างท่ัวถึง ได้แก่ การอบรม ประชมุ สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 2) การพัฒนาสู่ความส าเร็จองค์กร  
 

 (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Effectiveness) 
 โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์ระดับทักษะของบุคลากรเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 
วิเคราะห์ผลกระทบต่อค่าตอบแทนและภาระงานกับอัตราการลาออกของลูกจ้าง เพือ่ระบุโอกาสในการปรับปรุง
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร 

โรงเรียนน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์กิจการท่ีส าคัญท่ีรายงาน                
ในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) ใช้ก าหนดเป้าหมายความเป็นเลิศ (Goal of Excellence) จากการวิเคราะห์สภาพโรงเรียนและ              
การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ทุกฝ่ายทุกระดับเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
เพื่อใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุงค้นหานวัตกรรมให้ผลการด าเนินการสูงขึ้น 

การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาความสนใจ การพัฒนาสู่ความส าเร็จองค์กร 

*โรงเรียนส ารวจความต้องการ 

*ศกึษา อบรม ค้นคว้า ด้วยตนเอง 

*สาขาการเรียนการสอน 

*ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

*นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2) มุ่งเน้นหาวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของทุกกลุ่มบุคลากรและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของท้ังคณะครู บุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ โดยท่ัวไปท่ีมาศึกษาดูงาน 
 โรงเรียนแบ่งการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ เป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ 1 ประเมินการตอบสนองของการเรียนรู้ว่ามีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกับการเรียนรู้ 
ระดับ 2 ประเมินความรู้ ความสามารถท่ีได้รับจากการเรยีนรู้ท่ีจัดให้ 
ระดับ 3 ประเมินพฤติกรรมการน าไปใช้ ความสามารถในการน าไปปฏิบัติ 
ระดับ 4 ประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนต่อผลการด าเนินการอันเกิดจากการเรียนรู้      
  

 (3)  ความก้าวหน้าในวิชาชพี (Career Progression) 
 โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้บุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยมีการส่ือสาร
ข้อมูลความก้าวหน้าให้เห็นชัดเจน ส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเล่ือนวิทยฐานะ มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
ส่งเสริมการจัดท า ID Plan ส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การประเมินผลและ 
เข้าสู่ต าแหน่ง เป็นต้น ในอนาคตจะมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน                
ให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบวัดผลท่ีจะต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
  
 


