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กิจกรรมที่ 5 การกาหนดกระบวน การนาไปปฎิบัติ การเรียนรู้และบูรณาการการทางานในโรงเรียน
หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
ข้อกาหนดพืน้ ฐาน : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิผล

กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิผล ดัง
แนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือเพือ่ ...............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.1ก ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และ
อัตรากาลังบุคลากร รวมทั้งการประเมินทักษะสมรรถนะ คุณวุฒิ (Certification) และจานวนบุคลากรที่
ต้องการในแต่ละระดับ (Staffing Levels)
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรากาลังบุคลากร
รวมทั้งการประเมินทักษะสมรรถนะ คุณวุฒิ และจานวนบุคลากรที่ต้องการในแต่ละระดับ ดังแนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)

2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ (Deployment : D) ได้แก่........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ.............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.1ก(2) บุคลากรใหม่
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย
ทางมุมมอง (Ideas) วัฒนธรรม และวิธีคิด (Thinking)ของชุมชน ของบุคลากรที่โรงเรียนจ้าง และชุมชนของนักเรียน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย?
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ ด้วยแนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่..........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือเพือ่ ...............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.1ก(3) ความสาเร็จในงาน
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดรูปแบบการทางาน และบริหารบุคลากร ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดรูปแบบการทางาน และบริหารบุคลากรเพื่อให้
(1)• งานของโรงเรียนบรรลุผลสาเร็จ
(2)• ใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากสมรรถนะหลัก (CORE COMPETENCIES) ของโรงเรียน
(3)• ส่งเสริม สนับสนุนการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(4)• มีผลการดาเนินการทีเ่ หนือกว่าความคาดหมาย
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการจัดรูปแบบการทางาน และบริหารบุคลากร ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่.........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.1ก(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้ อย่างไร ?
(1)• บริหารบุคลากร บริหารความต้องการของบุคลากร และของโรงเรียนเพือ่ ทาให้มั่นใจว่าสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจานวนของบุคลากร และลดผลกระทบ หากเกิดกรณีดังกล่าว
(2)• การเตรียมการและบริหารในช่วงทีม่ ีการเพิ่มจานวนของบุคลากร
(3)• การเตรียมบุคลากรสาหรับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของโรงเรียนและระบบงานเมือ่ จาเป็น
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร จากแนวทางดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่...........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.1ข บรรยากาศการทางานของบุคลากร
5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของการทางาน
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนดาเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพสวัสดิภาพ
ของบุคลากร และความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของบุคลากร?
ข้อกาหนดย่อย
(1)• ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมี อะไรบ้าง ?
(2)• มีความแตกต่างของปัจจัย ตัวชี้วัดหรือเป้าหมายทีส่ าคัญอะไรบ้างสาหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่
ทางานที่แตกต่างกัน
กลุ่มบริหารบุคคลดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพสวัสดิภาพของบุคลากรและความ
สะดวกในการเข้าถึงสถานทีท่ างานของบุคลากร ด้วยแนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่..........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ...........................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5.ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง(Integrate: I(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………แนวทางที่ใช้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง ( ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.1ข(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบาย
อย่างไร ?
ข้อกาหนดย่อย (1)• โรงเรียนออกแบบการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบาย ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย ตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร?
(2)• สิทธิประโยชน์ที่สาคัญที่โรงเรียนจัดให้บุคลากรมีอะไรบ้าง?
กลุ่มบริหารบุคคลสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบาย ด้วยแนวทาง
ต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่...........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ.............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร
ข้อกาหนดพื้นฐาน : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันของบุคลากรเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อม การทางานที่มีผลการดาเนินการที่ดี ?
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการสร้างความผูกพันของบุคลากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทางานทีม่ ีผล
การดาเนินการที่ดี จากแนวทางดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่.........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติเพือ่ คือ.............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.2ก ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
5.2ก(1) วัฒนธรรมองค์กร
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิด
กว้างการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี และบุคลากรที่มีความผูกพัน ?
ข้อกาหนดย่อย (1)• โรงเรียนทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวัฒนธรรมองค์กร ได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของมุมมอง (Ideas) วัฒนธรรมและวิธีคิด (Thinking)ของบุคลากร ?
(2)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการให้อานาจการตัดสินใจแก่บุคลากร ?
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างการทางานที่
ให้ผลการดาเนินการที่ดี และบุคลากรที่มีความผูกพัน จากขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่..........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.2ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร?
ข้อกาหนดย่อย :วิธีการกาหนดปัจจัยที่ขบั เคลื่อนเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรตามกลุม่ และส่วนของบุคลากร
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการกาหนดปัจจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ด้วยขั้นตอน
ต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ (Deployment: D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร ?
ข้อกาหนดย่อย :
(1)• มีวิธีการและตัวชี้วัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอะไรบ้างที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
(2)• วิธีการและตัวชี้วัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุม่ และส่วนของบุคลากร
(3)• โรงเรียนใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น อัตราการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงานการร้องทุกข์ ความปลอดภัยและ
ผลิตภาพเพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร
กลุ่มบริหารบุคคลประเมินความผูกพันของบุคลากร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2.ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D)ได้แก่...........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพือ่ ............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.2ก(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
ข้อกาหนดโดยรวม: ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนทาให้เกิดการทางานที่
ให้ผลการดาเนินการที่ดีและความผูกพันของบุคลากรอย่างไร ?
ข้อกาหนดย่อย :ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล
การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเสริมสร้างในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
(1)• การยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK TAKING) ที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
(2)• การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3)• การบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการ

ระบบการจัดการผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสนับสนุนทาให้เกิดการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและ
ความผูกพันของบุคลากร ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ .................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัต(ิ Deployment : D) ได้แก่........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ.............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.2ข การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
5.2ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ข้อกาหนดโดยรวม: ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของโรงเรียนและการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาอย่างไร ?
ข้อกาหนดย่อย : ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของโรงเรียนดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้ อย่างไร?
(1)• พิจารณาถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES)ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของโรงเรียน
(2)• สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการและการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม
(3)• สนับสนุนจริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
(4)• ปรับปรุงการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(5)• ทาให้มั่นใจถึงการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ
(6)• ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้ และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของโรงเรียนและการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ผู้บริหาร และผู้นา ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องทีต่ ้องนาขั้นตอนไปปฏิบตั ิ(Deployment : D) ได้แก่............................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ.................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบตั ิจริง คือ .......คูม่ ือครู ….แผนปฏิบตั ิการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่

………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาอย่างไร?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
(1)• การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้และพัฒนา กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์
ที่สาคัญทีร่ ายงานในหมวด 7
(2)• การใช้ผลความเชื่อมโยงนีเ้ พื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร การเรียนรู้ และ
พัฒนา
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่...........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพื่อ............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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5.2ข(3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของโรงเรียน ?
ข้อกาหนดย่อย :
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรียน ?
(2)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารและผู้นา ?
กลุ่มบริหารบุคคลมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของโรงเรียน ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment : D) ได้แก่..........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ เพือ่ ..............................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......คู่มือครู ….แผนปฏิบัติการ ……บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทางบูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)

