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บุคลากร (Workforce) 
 
  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบเพ่ือให้ความร่วมมือในการทำงานในกลุ่มงานและโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  นับตั้งแต่การสรรหา 
คัดเลือก พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ โรงเรียนมีการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ถึงขีด
สูงสุด ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถจัดการแก้ปัญหาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถวางแผน
และปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยกระบวนการ A-D-L-I ซึ่งยึดการปฏิบัติงานตาม KCWSC Model โดยบุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีศีลธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน บุคลากรมีความรู้ มีความกระตือรือร้น มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 
มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติงานในหน้าที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   ดังภาพที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 แผนผังการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (WORKFORCE Enveroment) 
     ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 
  (1) ขีดความสามารถและอัตรากำลัง (CAPABILITY and CAPACITY) การวิเคราะห์ความต้องการ
อัตรากำลังแสดงดังภาพที่ 5.2  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
      ภาพที่ 5.2 การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคล 

จัดสรรบุคลากรใหม่ 

วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง 

วิเคราะห์องค์กร วิเคราะห์งาน วิเคราะห์ระดับ วิเคราะห์บุคคล 

จัดทำแผนอัตรากำลัง 10 ปี 

เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

เสนอสำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

ขีดความสามารถ 



 
 

 
 

 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้จัดระบบบริหารกระบวนการประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลัง รวมทั้ง
ทักษะ สมรรถนะ และบุคลากรที่มีอยู่ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอน และฝ่ายสนับสนุน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความ
ต้องการอัตรากำลัง โดยมีการวิเคราะห์ในระดับ องค์กร ระดับชั้น และระดับบุคลเพ่ือกำหนดขีดความสามารถ และ
วางแผนอัตรากำลังขาด-เกิน เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือเสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ  ในการจัดสรรบุคลากรใหม่
ให้กับโรงเรียน 
  (2) บุคลากรใหม่ (New  WORKFORCE and Members) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่ 5.3 กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ 

ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานทุก 6 เดือน 

ปฐมนิเทศแจ้งภาระงาน 

 

การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

สายผู้สอน สายสนับสนุน 

ปฐมนิเทศแจ้งภาระงาน 

การพัฒนาอย่างเขม้ครูผู้ช่วย 

ทดลองปฏิบตัิหน้าที ่

ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานทุก 6 เดือน 

 
รายงานผล 

การปฏบิัตงิานต่อผู้อำนวยการ 

 ผ่าน ไม่ผ่าน 

พ้นสภาพ เล่ือนเงินเดือน 

ครูย้าย ครูบรรจุใหม ่

 
รายงานผล 

การปฏบิัตงิานต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ไม่ผ่าน 

พ้นสภาพข้าราชการ 

 ผ่าน 

ดำเนินการขอแต่งตั้ง 

 
เสริมสร้าง 
ขวัญกำลงัใจ/ 
ความผูกพัน 
   องค์กร 

ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานทุก 6 เดือน 



 
 

 
 

 

 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรเพ่ือให้ตรงกับความคาดหวังและความ

ต้องการของงานที่ถูกต้องเพ่ือเป็นตัวผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยแยกเป็นสายผู้สอนและสาย

สนับสนุน เมื่อมีครูย้ายเข้า บรรจุใหม่ หรือรับบุคลากรใหม่ โรงเรียนได้จัดการปฐมนิเทศและมอบหมายภาระงาน

ประจำและงานพิเศษ ในระหว่างการปฏิบัติงานโรงเรียนได้เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการ

นิเทศติดตามอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติการทุกๆ 6 เดือน จากนั้นนำผล

การประเมินมาพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  สำหรับครูผู้ช่วยทำการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติการอย่างเข้ม ทุกๆ 6 

เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี   

  (3) ความสำเร็จในงาน (Work Accomplishment)  
  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมมีการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ KCWSC Model กำหนดให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน เช่น การจัดทำแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) โครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียนตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม   ด้วยกระบวนการ A-D-L-I 

 
   (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management) 
  โรงเรียน โขงเจี ยมวิท ยาคม  เตรียมบุ คลากรให้ พ ร้อมรับ การเปลี่ ยนแปลงความต้ องการ                       
ด้านบุคลากรเพียงพอและขีดความสามารถ โดยงานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคลสำรวจอัตรากำลังแ ละ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจัดกรอบอัตรากำลัง และความต้องการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มั่นใจว่าสามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการลดจำนวนของบุคลากร และลดผลกระทบจากการขาดแคลนอัตรากำลัง
เมื่อมีความจำเป็น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทั้งการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานและ
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ส่งเสริมให้นำความรู้และทักษะจากการอบรม
สัมมนามาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาสื่อนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียน      การสอน มีการ
เตรียมบุคลากรโดยการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละด้าน  สรรหาว่าจ้างบุคลากร
ที่ขาดแคลน รวมทั้งสร้างระบบพ่ีเลี้ยงโดยหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นที่ปรึกษา  และให้คำแนะนำในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในหน้าที่ ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานต่อเพ่ือนร่วมงาน
ใหม ่
  ข.  บรรยากาศการทำงานของบุคลากร 
   (1) สภาพแวดล้อมการทำงาน (Workplace Environment) โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ให้ความใส่
ใจต่อบรรยากาศในการทำงาน ทั้งในด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี และด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ โดยดำเนินการ
ดังนี้ 



 
 

 
 

              1.1 ด้านกายภาพ  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  ด้านกายภาพ อาคารเรียนและอาคารประกอบ
เพียงพอต่อการใช้งาน และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  จัดระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ เหมาะสม ระบบการถ่ายเท               
อากาศในอาคารในห้องเรียนที่ดี ห้องน้ำ ห้องส้วมเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  สะอาด  ถูกสุขอนามัย โรงอาหาร   ที่
เหมาะสม เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ดูแลด้านโภชนาการ จัดบริเวณโดยรอบอาคารในลักษณะสวนสวยโรงเรียนงาม 
ทางเดินระหว่างอาคารได้อย่างเหมาะสม สะดวก และปลอดภัย ระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  จากไฟฟ้า อัคคีภัย ใช้
กล้องวงจรปิดในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
   1.2 ด้านเทคโนโลยี จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร จัดสภาพ
ห้องเรียนให้มีอุปกรณ์ช่วยสอนด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดระบบการเรียนรู้ความรู้โดยใช้การสอนทางไกล
ด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรด้วย Facebook, Line, SMSS และบริการ
ระบบการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต Free WIFI 
    1.3 ด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกระจายอำนาจ (Decentralization) ในการบริหารบุคลากร มีการ
สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอ้ืออาทรกัน ทำงานแบบพ่ีน้อง ให้ความเคารพนับถือ
ตามหลักอาวุโส เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีระบบการนิเทศ ติดตาม
อย่างกัลยาณมิตร สร้างความพึงพอใจในการทำงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีนโยบายการ
บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรโดยมุ่งเน้นคุณธรรม (Moral) ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
   (2) นโยบายการบริการ และสิทธิประโยชน์ (WORKFORCE Benefits and Policies) 
   โรงเรียนมุ่ งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุ คลากรโดยการกำหนดนโยบาย การบริการ และ                      
สิทธิประโยชน์ซึ่งพิจารณาจากความหลากหลายของบุคลากรเพ่ือให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรได้
ครบถ้วนและเหมาะสม ดังนี้ 
   2.1 จัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสำนักงาน เช่น พ้ืนที่
ปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ -เก้าอ้ี การทำ
สำเนาเอกสาร ฯลฯ จัดเตรียมไว้ให้เพียงพอตามจำนวนของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง            
มีประสิทธิภาพ 
   2.2 จัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากร เช่น ประกันสังคม สิทธิการประกันตน การตรวจสุขภาพ
ประจำปี การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  การ
แจกเครื่องแต่งกายในวาระต่างๆ เช่น เสื้อกีฬา เสื้อพ้ืนเมือง เป็นต้น 
   2.3 ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสถานที่ของโรงเรียน โดยบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมกัน                    
ในการออกแบบ และจัดตกแต่งบรรยากาศของอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือประโยชน์ต่อการทำงานของ
แต่ละฝ่าย โดยมีการแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการตาม
ลักษณะงานที่แตกต่างกัน 



 
 

 
 

   2.4 สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร เช่น เยี่ยมเยือนในยามเจ็บป่วย มอบช่อดอกไม้ แสดงความ
ยินดีในโอกาสต่าง ๆ การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ 
ในกรณีญาติพ่ีน้องเสียชีวิต การยกย่องชมเชย ชื่นชมและแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ แสดง
ความยินดีในการสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น การแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด การสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและปลูกฝังความรักต่อองค์กร การจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และการจัดให้
มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่าง  ๆ จาก
บุคลากรโดยตรง  โดยมีทีมสวัสดิการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลป้อนกลับมาทำการปรับปรุงสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ  มีการทำการสำรวจรายปีถึงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และนำมาทบทวนปรับปรุงพัฒนา 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
  ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGMENT and 
PERFORMANCE) 
     (1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)  
   โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้ 
    1.1 โรงเรียนวิเคราะห์ ประเด็นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของโรงเรียน และแสดง
ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร” 
    1.2 วัฒนธรรมของโรงเรียน คือ ระบบอาวุโสในโรงเรียนมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง 
บุคลากรที่อาวุโสกว่าจะถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานให้แก่รุ่นน้องอย่างเป็นกัลยาณมิตร บุคลากร
มีความรัก ความสามัคคี และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทำงานเป็นทีมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างองค์
ความรู้ร่วมกัน การส่งข่าวสาร การสื่อสารของบุคลากรการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์
กลุ่ม เฟสบุ๊ค การโทรศัพท์โดยตรง การส่งเอกสาร และ เป็นต้น นำข้อคิดเห็นต่าง ๆ วิเคราะห์สรุปเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติร่วมกันโดยมีการประชุมประจำเดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปด้วยกันเพ่ือให้
บรรลุผลสำเร็จ มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และนำไปพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีปฏิบัติต่อไป
ทำให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข ส่งผลให้งานบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
   1.3 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ถ้อยคำที่สื่อถึง “วัฒนธรรมองค์กร” ให้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วถึง
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ , บันทึกข้อความ, เว็บไซต์ โรงเรียน , Facebook , Line, 
เพ่ือให้นักเรียนและบุคคลภายนอกทราบถึงความเป็นโขงเจียม เป็นต้น  
  



 
 

 
 

 
  (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of  ENGAGMENT) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.4 ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
 

 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมมีวิธีการกำหนดปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรโดยได้จัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดขวัญ และกำลังใจ
ที่จะร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนด้ วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม โปร่งใสและเสมอภาค พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตลอดจนเพ่ือความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ 
ความสามัคคีในหมู่คณะโดยปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน แสดงดังภาพที่ 5.4 
 
   (3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of  ENGAGMENT) 
  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  สำรวจข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร ตามนโยบาย/แผนงาน/ โครงการของ
โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมการทำงานเป็นทีม/การพัฒนา การให้รางวัล การยกย่องชมเชย ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรเพ่ือให้เกิดความรัก ความผูกพัน และพึงพอใจต่อองค์กร  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อองค์กร  ตามกระบวนการดังภาพที่ 5.5 

ปัจจัยความ

ผูกพันต่อองค์กร 

การจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน 

 

การนำองค์กร      

ของผู้บริหาร 

พรรณนางาน/ 
มอบหมายงาน 

 

 สร้างขวัญกำลังใจ 

 สร้างบรรยากาศ 

ที่เอื้อต่อการทำงาน  

 

 
ส่งเสริม 

การพัฒนาตนเอง 

 
ส่งเสริมการทำงาน

เป็นทีม 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.5 กระบวนการประเมินความผูกพัน 
  

สำรวจข้อมลู วิเคราะห์
สภาพ ปัญหาและความ
ต้องการของบุคลากร 

 

นโยบาย/แผนงาน/ 
โครงการ 

 

การให้รางวัล 
การยกย่องชมเชย 
การสร้างแรงจูงใจ 

 

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

การจัดการ 
ผลการปฏิบตั ิ

 

การอำนวยความ
สะดวก/ส่งเสรมิ

บรรยากาศในการ
ทำงาน 

 

นโยบาย/แผนงาน/ 
โครงการ 

 

ผลการประเมิน 

 ประเมิน 

 เป็นทางการ  ไม่เป็นทางการ 

ส่งเสรมิการท างานเป็นทีม/
การพฒันาตนเอง 

 

ความผกูพนั/พึงพอใจ 

ต่อองคก์ร 

 



 
 

 
 

 
     (4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.6 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีการจัดการผลการดำเนินงาน มีการประชุมวางแผนเพ่ือสร้างหรือกำหนดเกณฑ์
การประเมินผล การปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การทำสัญญา
จ้างลูกจ้างชั่วคราว การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้รางวัลจูงใจและเป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อทางราชการ
ส่งผลให้ครูพัฒนาตนเอง ได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน สหวิทยาเขต  เขตพ้ืนที่ และระดับชาติ ดังภาพที่ 5.6 
 
 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ (WORKFORCE and Leader Development) 
  การพัฒนาบุคลากรและผู้นำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ครอบคลุมข้าราชการครูทุกระดับ ตั้งแต่การอบรม
ข้าราชการครูบรรจุใหม่ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ตลอดจนผู้บริหาร โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้อย่างหลากหลายในทุกๆ ด้าน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ต่อยอดจากสิ่งที่รู้อยู่แล้ว เพ่ือสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน พัฒนาเพ่ิมทักษะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ได้รับความรู้ใหม่ๆ มาแล้วมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 
  

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

พิจารณาผลการ
ประเมิน 

ประชุมวางแผนกำหนด
เกณฑ์การประเมิน 

 

ปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน 



 
 

 
 

 
  (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ภาพที่ 5.7  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
 

 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในหน้าที่ ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสมทั้งด้านงานบริหาร ,งานนโยบาย และงานบริการทางการศึกษา มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน 
ความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรที่เข้ามาใหม่เพ่ือทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือเข้าสู่สายงานของตนเอง 
โรงเรียนจัดทำแผนกลยุทธ์บริหารงานด้านบุคลากรวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ด้วยการสัมภาษณ์หรือประชุมกลุ่มย่อย รวบรวมข้อมูล  กลยุทธ์ของโรงเรียน สมรรถนะ 
และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร ความต้องการของบุคลากรในการพัฒนา ความต้องการด้านการเรียนรู้ และ
การพัฒนา โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ระบบการทำงานเป็นทีม การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ การส่งเสริมให้ความรู้ และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน เกิดเป็นภาวะผู้นำ ดังภาพที่ 5.7 
  (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development  
EFFECTIVENESS) 
  โรงเรียนมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา โดยกำหนด              
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้งต่อปี และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาต่อ อบรมการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แล้วนำมาขยายผล               
เพ่ือพัฒนาตนเองสร้างนวัตกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น บรรลุ



 
 

 
 

ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการพัฒนาผู้นำโรงเรียนได้นำผล
การประเมินดังกล่าวมาแสดง ซึ่งปรากฏผลในหมวด 7 
   (3) ความก้าวหน้าวิชาชีพ (Career Progression) 
  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ทางด้านวิชาชีพโดย
การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น จัดทำผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเพ่ือประกอบการเลื่อน
ตำแหน่ง 
  นอกจากนี้  โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน  โดยกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้าโครงการ ประเมินสมรรถนะของบุคลากรร่วมกัน 
เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและนำไปปรับปรุงตนเองโดยจัดทำเป็นแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) โดยมี
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คำปรึกษา  แนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของการ
จัดการความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรและด้านประสิทธิผลของการเตรียมผู้นำ  โรงเรียนได้นำผลการประเมิน
ดังกล่าวมาแสดง ซ่ึงปรากฏผลในหมวด 7    
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