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 กิจกรรมที่ 5 การก าหนดกระบวน การน าไปปฎบิัต ิการเรียนรู้และบูรณาการการท างานในโรงเรียน  

หมวด 5 บุคลากร 

 
     5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร   

ข้อก าหนดพืน้ฐาน : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิผล 

  กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิผล ดัง
แนวทางต่อไปนี ้

  ข้ันที่ ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 
1  
2  

3  
4  
5  
6  
7  
8  

 2.ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
 3.ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่............................................................................. 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือเพือ่............................................................................................................... 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
 4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเรจ็ของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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5.1ก ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร    
5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
ข้อก าหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และ

อัตราก าลังบุคลากร รวมท้ังการประเมินทักษะสมรรถนะ คุณวุฒิ (Certification) และจ านวนบุคลากรท่ี
ต้องการในแต่ละระดับ (Staffing Levels) 

 กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลงับุคลากร 
รวมทั้งการประเมินทกัษะสมรรถนะ คุณวุฒิ และจ านวนบุคลากรที่ต้องการในแต่ละระดบั ดังแนวทางต่อไปนี ้

 

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
  2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
  3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ (Deployment : D) ได้แก่........................................................................ 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................. 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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 5.1ก(2) บุคลากรใหม่    
ข้อก าหนดโดยรวม:  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ ? 
ข้อก าหนดย่อย : โรงเรียนท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงความหลากหลาย

ทางมุมมอง (Ideas) วัฒนธรรม และวิธีคิด (Thinking)ของชุมชน ของบุคลากรที่โรงเรียนจ้าง และชุมชนของนักเรียน
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย? 

 

 กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจ ุและรักษาบุคลากรใหม่ไว้ ด้วยแนวทางต่อไปนี้ 
  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 2.ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
 3.ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่.......................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือเพือ่............................................................................................................... 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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5.1ก(3) ความส าเร็จในงาน    
ข้อก าหนดโดยรวม:  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดรูปแบบการท างาน และบริหารบุคลากร ? 
ข้อก าหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดรปูแบบการท างาน และบริหารบุคลากรเพื่อให ้

  (1)• งานของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จ 
(2)• ใช้ประโยชน์อย่างเตม็ทีจ่ากสมรรถนะหลัก (CORE COMPETENCIES) ของโรงเรียน 
(3)• ส่งเสรมิ สนับสนุนการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(4)• มีผลการด าเนินการทีเ่หนอืกว่าความคาดหมาย 
 กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการจัดรปูแบบการท างาน และบรหิารบุคลากร ด้วยข้ันตอนต่อไปนี ้

  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่......................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................ 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
 
 



68 
 

  5.1ก(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร    
ข้อก าหนดโดยรวม:   โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเตรยีมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร ? 
ข้อก าหนดย่อย  :  โรงเรียนด าเนินการในเรื่องต่อไปนี ้อย่างไร ? 
(1)• บริหารบุคลากร บรหิารความต้องการของบุคลากร และของโรงเรียนเพือ่ท าใหม้ั่นใจว่าสามารถ

ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของบุคลากร และลดผลกระทบ หากเกิดกรณีดังกล่าว 
(2)• การเตรียมการและบรหิารในช่วงทีม่ีการเพิ่มจ านวนของบุคลากร 
(3)• การเตรียมบุคลากรส าหรับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของโรงเรียนและระบบงานเมือ่จ าเป็น 
 กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด

ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร จากแนวทางดังต่อไปนี้ 
  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่........................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................ 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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5.1ข บรรยากาศการท างานของบุคลากร   
    5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของการท างาน   
ข้อก าหนดโดยรวม:  โรงเรียนด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการสรา้งความมั่นใจด้านสุขภาพสวัสดิภาพ
ของบุคลากร และความสะดวกในการเขา้ถึงสถานท่ีท างานของบุคลากร? 
ข้อก าหนดย่อย  
(1)• ตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรงุปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีอะไรบ้าง ? 

  (2)• มีความแตกต่างของปจัจัย ตัวช้ีวัดหรือเป้าหมายทีส่ าคัญอะไรบ้างส าหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่
ท างานที่แตกต่างกัน 

กลุ่มบริหารบุคคลด าเนินการเกี่ยวกบัการสร้างความมั่นใจดา้นสุขภาพสวัสดิภาพของบุคลากรและความ
สะดวกในการเข้าถึงสถานทีท่ างานของบุคลากร ด้วยแนวทางต่อไปนี ้

  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่.......................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพื่อ........................................................................................................... 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ไดแ้ก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง(Integrate: I(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………แนวทางที่ใช้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง ( ผลลพัธ์แสดงในข้อ.......)  
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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5.1ข(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์   
  ข้อก าหนดโดยรวม:  โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบาย 
อย่างไร ? 
 ข้อก าหนดย่อย  (1)• โรงเรียนออกแบบการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบาย ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย ตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอยา่งไร? 

        (2)• สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญที่โรงเรียนจัดให้บุคลากรมีอะไรบ้าง? 
กลุ่มบริหารบุคคลสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการบริการ สิทธิประโยชน ์และนโยบาย ด้วยแนวทาง
ต่อไปนี ้

  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่........................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................. 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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     5.2 ความผูกพันของบุคลากร   

ข้อก าหนดพ้ืนฐาน : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสรา้งความผูกพันของบุคลากรเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อม การท างานท่ีมีผลการด าเนินการท่ีดี ? 
 กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการสร้างความผูกพันของบุคลากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท างานทีม่ีผล

การด าเนินการที่ด ี จากแนวทางดังต่อไปนี ้
  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่......................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติเพือ่ คือ............................................................................................................. 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัตงิานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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      5.2ก ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   
5.2ก(1) วัฒนธรรมองค์กร   
ข้อก าหนดโดยรวม:  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารท่ีเปิด

กว้างการท างานท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีดี และบุคลากรท่ีมีความผูกพัน ? 
ข้อก าหนดย่อย (1)• โรงเรียนท าใหม้ั่นใจไดอ้ย่างไรว่าวัฒนธรรมองค์กร ได้ใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายของมมุมอง (Ideas) วัฒนธรรมและวิธีคิด (Thinking)ของบุคลากร ? 
           (2)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใหอ้ านาจการตดัสินใจแกบุ่คลากร ? 
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างการท างานที่

ให้ผลการด าเนินการที่ด ีและบุคลากรที่มีความผูกพัน จากขั้นตอนดังต่อไปนี ้
  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่.......................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................ 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัตงิานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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5.2ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน     
ข้อก าหนดโดยรวม:  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันของ

บุคลากร?  
ข้อก าหนดย่อย :วิธีการก าหนดปจัจัยที่ขับเคลื่อนเหล่าน้ีแตกต่างกันอย่างไรตามกลุม่และส่วนของบุคลากร 

 กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการก าหนดปจัจัยส าคัญทีส่่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ด้วยข้ันตอน
ต่อไปนี้ 

  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ (Deployment: D) ได้แก่............................................................................. 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................ 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน    
ข้อก าหนดโดยรวม:  โรงเรียนประเมินความผูกพันของบุคลากรอยา่งไร ? 
ข้อก าหนดย่อย : 
(1)• มีวิธีการและตัวช้ีวัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอะไรบ้างที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและ

ความพึงพอใจของบุคลากร 
(2)• วิธีการและตัวช้ีวัดเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุม่และส่วนของบุคลากร 
(3)• โรงเรียนใช้ตัวช้ีวัดอื่นๆ เช่น อัตราการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงานการร้องทุกข์ ความปลอดภัยและ

ผลิตภาพเพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 
 

   กลุ่มบริหารบุคคลประเมินความผูกพันของบุคลากร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้
  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 

1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
 2.ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
 3.ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D)ได้แก่........................................................................... 
    วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพือ่............................................................................................................ 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
 4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเรจ็ของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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5.2ก(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน   
ข้อก าหนดโดยรวม: ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนท าให้เกิดการท างานท่ี

ให้ผลการด าเนินการท่ีดีและความผูกพันของบุคลากรอย่างไร ? 
ข้อก าหนดย่อย :ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล  

การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเสริมสร้างในเรื่องต่อไปน้ีอย่างไร 
(1)• การยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK TAKING) ที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
(2)• การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3)• การบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

ระบบการจัดการผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรสนบัสนุนท าให้เกิดการท างานที่ใหผ้ลการด าเนินการที่ดีและ
ความผูกพันของบุคลากร ด้วยแนวทางดังต่อไปนี ้

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
 2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   ................................................................................................................. 
 3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัต(ิDeployment : D) ได้แก่........................................................................ 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................. 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
 4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเรจ็ของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความตอ้งการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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    5.2ข การพัฒนาบุคลากรและผู้น า   
5.2ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา   
ข้อก าหนดโดยรวม:  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของโรงเรียนและการ

พัฒนาตนเองของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าอย่างไร ? 
ข้อก าหนดย่อย :  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของโรงเรียนด าเนินการในเรื่องต่อไปน้ีอย่างไร? 
(1)• พิจารณาถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES)ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลส าเร็จของ

แผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของโรงเรียน 
(2)• สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการและการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม 
(3)• สนับสนุนจริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 
(4)• ปรับปรุงการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(5)• ท าให้ม่ันใจถึงการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ 
(6)• ท าให้ม่ันใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้ และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนนุความตอ้งการของโรงเรียนและการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
ผู้บริหาร และผู้น า ด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   ................................................................................................................ 
 3. ผู้เก่ียวข้องทีต่้องน าขั้นตอนไปปฏิบตัิ(Deployment : D) ไดแ้ก่............................................................................ 

      วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏบิัติคือ เพื่อ................................................................................................................. 
      หลักฐานที่ใชแ้สดงว่าได้น าขั้นตอนไปปฏิบตัิจริง คือ .......คูมื่อครู  ….แผนปฏิบตัิการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏบัิตงิานของฝ่าย............................... 
 4. วิธีการตดิตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของขั้นตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา   
ข้อก าหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ

พัฒนาอย่างไร? 
ข้อก าหนดย่อย :   โรงเรียนมีวิธีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร 

(1)• การเช่ือมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้และพัฒนา กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกบัผลลัพธ์
ที่ส าคัญทีร่ายงานในหมวด 7 

(2)• การใช้ผลความเช่ือมโยงนีเ้พื่อระบโุอกาสในการปรบัปรงุความผูกพันของบุคลากร การเรียนรู ้และ
พัฒนา 

กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและประสทิธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ดังนี ้
 ข้ันที ่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่........................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................ 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัตงิานของฝ่าย............................... 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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5.2ข(3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ   
 ข้อก าหนดโดยรวม:   โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของโรงเรียน ? 
 ข้อก าหนดย่อย :   
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรียน ? 

  (2)• โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการวางแผนการสบืทอดต าแหน่งของผู้บริหารและผู้น า ? 
 กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของโรงเรียน ดังนี ้

 ข้ันที ่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่.......................................................................... 
    วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ เพือ่.............................................................................................................. 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ .......คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ  ……บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
 4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเรจ็ของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทางบูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
 

  
 


