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หมวด 5
บุคลากร (Workforce)
ค่านิยมองค์กร : SAKONPAT Model เป็นค่านิยมที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ร่วมสร้างสรรค์งานอย่างเป็น
ระบบ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
วัฒนธรรมองค์กร : ทางานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย พร้อมให้บริการชุมชน
ค่านิยมขององค์กร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ใช้รูปแบบ SAKONPAT Model ในการขับเคลื่อนองค์กร

S = Smart
A = Authority
K = Knowledge
O = Objective
N = Network
P = Professional
A = Academic Excellence
T = Team Work

มีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และบริการชุมชนด้วยความเต็มใจ
นาความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนามาต่อยอดและเผยแพร่ต่อชุมชน
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน
มีภาคีเครือข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วนและเครือข่ายในการสื่อสารที่ทันสมัย
มีความรู้ ความชานาญและมีความเป็นมืออาชีพ
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ทางานเป็นทีมเพื่อองค์กรและชุมชน
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โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยให้ความสาคัญต่อครูและบุคลากร มี
การวางแผนกรอบอัตรากาลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานมอบหมายหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานสอน
ให้ตรงกับความรู้ความสามารถ ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (WORKFORCE Environment)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีการจัดระบบงานภายในไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ทางาน โดยจัดระบบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเพื่อใช้เป็นเป้าหมายสาคัญในการบรรลุผลสาเร็จของงาน
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง (CAPABILITY and CAPACITY)
โรงเรียนมีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังเพื่อให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ ข้อ 2.2 ก (1) ฝ่ายบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์ดาเนินการประเมินความจาเป็นระดับโรงเรียน มีการ
วิเคราะห์ ประเมินกรอบอัตรากาลัง โดยใช้เกณฑ์อัตรากาลังที่ สพฐ.กาหนด ศึกษาทบทวนข้อมูลอัตรากาลังปัจจุบัน
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสม จัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากร 3 ปี การกาหนดกรอบอัตรากาลังและ
ความสามารถ คานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การประเมินความต้องการบุคลากรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กลุ่มงานฝ่ายต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษา การพิจารณาแผนจานวนการรับนักเรียน แผนการเรียนที่เปิดสอน จานวน
ห้องเรียน จานวนคาบสอน การสูญเสียอัตรากาลังคน เช่น การเกษียณอายุราชการ การย้าย การไปช่วยราชการ การ
ลาออก การตายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาให้มีบุคลากรที่พร้อมในสาขาวิชานั้นๆทดแทน ฝ่ายบริหารร่วมกันวิเคราะห์
ความต้องการอัตรากาลังตามความจาเป็นของโรงเรียน ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรทั้งในด้าน
การปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ตามที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายและบรรจุแต่งตั้ง นาผลการวิเคราะห์
การจัดอัตรากาลังของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ และนาเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังภาพ 5.1 ก (1)

• แผนกลยุทธ์
• แผนการรับ
นักเรียน
• ทบทวนข้ อมูล
อัตรากาลังปั จจุบัน
• ความต้ องการ
อัตรากาลัง

• ฝ่ ายบริหารวิเคราะห์ ความต้ องการ
• นาผลการวิเคราะห์ เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อพิจารณา
• ประเมินผลการปฏิบัติงาน
• ปรับปรุ งอัตรากาลัง

ภาพ 5.1 ก (1) การกาหนดขีดความสามารถและอัตรากาลัง

• มีบุคลากรเพียงพอและมี
ความรู้ ความสามารถตรง
ตามความต้ องการ

3

(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้ดาเนินการสรรหาว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ 2 วิธี คือ
1) การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ บุคลากรรับย้าย โรงเรียนดาเนินการตามกรอบ
อัตรากาลังและความสามารถ ภาพ 5.1 ก (1) เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการ
แผนการบริหารการจัดการศึกษา และการขาดแคลนบุคลากรในระหว่างภาคเรียนหรือปีการศึกษาเพื่อทดแทนอัตราที่
ขาด การดาเนินการสรรหาบุคลากร โดยวางแผนสารวจอัตรากาลังความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่ม
งานฝ่ายต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ดาเนินการ
วิเคราะห์ความจาเป็นเรียงลาดับตามความสาคัญโดยฝ่ายบริหาร นาเสนอความต้องการบุคลากรผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นชอบและรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 เพื่อพิจารณารับย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งการรับย้าย กลุ่มงานบริหารงานบุคคลส่งมอบให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกลุ่มงาน เพื่อมอบหมายหรือกาหนดภาระงาน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกากับติดตาม โดยให้มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรใหม่ กลุ่มงานบริหารงาน บุคคลส่งมอบให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อมอบหมายหรือกาหนดภาระงาน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกภาคเรียน เมื่อประเมินผลรวมครบ 4 ครั้ง ในระยะ 2 ปี จึงเสนอหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งครู 2) กรณีไม่ได้รับการจัดสรรอัตราบุคลากรที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ บุคลากรรับย้าย จาก
หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนจะพิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและทักษะตรงตามตาแหน่งงานและสมรรถนะที่
ต้องการตามแผนอัตรากาลังที่วางไว้ โดยยึดระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลของ สพฐ. และคานึงถึง
คุณธรรม พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนผลประโยชน์ของราชการเป็นหลัก การดาเนินการสรรหา
บุคลากร ประกาศรับสมัครบุคลากร แต่งตั้งกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากร ตรวจสอบคุณสมบัติของ
บุคลากรที่แสดงถึงหลักฐานของการมีคุณสมบัติตามที่กาหนด ดาเนินการสอบแข่งขัน ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง ซึ่งจะจัดทาเป็นภาคเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
พิจารณาการต่อสัญญา ซึ่งก่อนการจัดทาสัญญาจ้างโรงเรียนได้ให้เงื่อนไขการในจ้าง กรณีที่โรงเรียนได้รับการจัดสรร
อัตราในการย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งตามความต้องการจากหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนอาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้าง
หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี มีการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ แนวปฏิบัติและวัฒนธรรมในองค์กร หลังจากนั้นส่งต่อบุคลากรไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จัดการนิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานการปฏิบัติงานทุก
ภาคเรียน โรงเรียนดาเนินการสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากรใหม่ตามแนวทางข้างต้นทุกครั้งเป็นแนวทางเดียวกัน
อย่างต่อเนื่อง มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะสาหรับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการประชุม
ประจาเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชุม
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและแสดงความ
คิดเห็น ประกอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนผ่านการบริหารโรงเรียน การเสริมแรงบุคลากรจัดมีการจัด
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้างอย่าง
เป็นธรรม ดังภาพ 5.1 ก (2)

4
วางแผน วิเคราะห์ อัตรากาลัง
กาหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
อัตราความต้ องการแต่ ละตาแหน่ ง
ดาเนินการ
ประกาศรับสมัคร

ปฐมนิเทศ

บรรจุแต่ งตัง้ /รับย้ าย

การจ้ าง

บรรจุเข้ าสู่ตาแหน่ ง

จัดทาสัญญาจ้ าง

กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน

นิเทศ/ประเมิน/ติดตาม

สอบคัดเลือก

รายงานผลการปฏิบัติงาน

จัดสวัสดิการ/ส่ งเสริม/พัฒนา/สร้ างขวัญและกาลังใจ

ภาพ 5.1 ก (2) การดาเนินการสรรหาบุคลากรใหม่
(3) ความสาเร็จในงาน (Work Accomplishment)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นกรอบ การปฏิบัติงานให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มีนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล มีการจัดทาแผน
อัตรากาลังที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ข้อ 2.2 ก (1) กาหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายแผนงานงบประมาณและบุคลากรกาหนดนโยบาย
และทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานไปยังต้นสังกัด ทบทวนแผนการดาเนินงานและปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุ
จาเป็น จัดบุคลากรให้ตรงตามวิชาเอกที่จบ รวมทั้งสนับสนุนให้ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆอย่างน้อยคนละหนึ่งงาน
ผู้บริหาร รองผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรเพื่อทราบถึงบรรยากาศ
การจัดการเรียนการสอน ให้คาแนะนาและกาลังใจ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนบุคลากรจะต้องรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน จัดทาแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) พร้อมทั้งวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อ
พัฒนางานในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง การสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรและนักเรียนได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงาน การ
เป็นวิทยากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การให้ข้าราชการครู
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มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเมื่อครบกาหนดตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กาหนด เพื่อให้บุคลากรเกิดศักยภาพและนาความรู้
มาพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังภาพ 5.1 ก (3)
โครงสร้ างกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการ
โรงเรียน
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล
กลุ่มอัตรากาลัง

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- งานทะเบียนประวัติ
- งานวางแผนอัตรากาลัง
- งานเกษียณอายุราชการ
- ทาเนียบบุคลากร
- การย้ าย/บรรจุข้าราชการ
- งานเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
- งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

- งานพัฒนาครู และบุคลากร
- งานบริ การเพื่อพัฒนาครู และ
บุคลากร
- งานไปราชการ/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

- งานส่งเสริ มสวัสดิการครู
- งานสร้ างขวัญกาลังใจ
- งานมุฑติ าจิต
- งานด้ านวินยั
- ประกาศเกียรติคณ
ุ
- งานเสนอขอเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
- งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

ภาพ 5.1 ก (3) โครงสร้างความสาเร็จในงาน
(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ด้านขีดความสามารถโดยใช้กระบวนการวางแผนอัตรากาลัง ภาพ 5.1 ก (1) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรถือเป็น
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 1) ด้านอัตรากาลัง ประชุมวางแผนคานวณ
อัตรากาลัง สารวจความต้องการวิชาเอกที่ขาดเพื่อใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย กรณีไม่ได้รับอัตราจัดสรรโรงเรียนจะ
ดาเนินการสรรหาโดยการจ้างเพื่อทดแทนอัตราที่ขาด ส่วนกรณีที่อัตราเกินโรงเรียนจะพิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้างหรือ
ยกเลิกการจ้างบุคคลนั้น 2) ด้านความสามารถบุคลากร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับเปลี่ยนงานตามความ
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการและการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานสอนและ
งานที่รับผิดชอบ การทาผลงานวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ ส่งเสริมให้
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ข้อ 5.2 ข (3) บุคลากรมีความรักและความผูกพันต่อโรงเรียน ข้อ 5.2 ก (2) และตาม
ผลลัพธ์ด้านบุคลากร ข้อ 7.3 ก (3)
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ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)
(1) สภาพแวดล้อมของการทางาน (Workplace Environment)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความ
มั่นใจด้านสวัสดิภาพของบุคลากร ความเป็นอยู่ และความสะดวกในการเข้าถึงการทางานของบุคลากร
ให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อติดตามดูแล
สถานที่และบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทางาน ดาเนินการปรับปรุงอาคารเรียนให้สวยงาม การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดทาศาลาที่พัก
และมุมให้ความรู้นอกห้องเรียน
2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจความปลอดภัยและสุขอนามัย ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปีของบุคลากร กิจกรรมที่เกี่ยวในด้านสุขอนามัย เช่น กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกโดยมีการฉีดพ่นยาและ
กาจัดลูกน้ายุงลาย มาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อ มีนักการภารโรงและแม่บ้านประจาอาคารเพื่อดูแล
ความสะอาดในอาคารเรียน ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนและห้องเรียนประจาชั้นให้มีความรับผิดชอบ มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและดูแลระบบสาธารณูปโภคอย่างสม่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง
แต่งตั้งครูเวรผู้หญิงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการและครูเวรชายในเวลากลางคืน มีอุปกรณ์เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพียงพอและเข้าถึงได้ง่าย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนอย่างทั่วถึง
3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกระบวนการทางาน การสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี การบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนใช้ในการสืบค้นข้อมูล นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย ห้องเรียนที่มีเครื่องอานวยความสะดวกเพื่อให้มีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่บุคลากร
และนักเรียน
(2) นโยบายและสิทธิประโยชน์ (WORKFORCE Beneﬁts and Policies)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กาหนดนโยบายและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรเป็นไปตามกฎหมาย
และมีกองทุนสวัสดิการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส่งเสริมการออมเพื่อการมีใช้ในอนาคต การทาประกันอุบัติเหตุ
ให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคน เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางไปราชการ อบรมประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การใช้สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิประกันตน การตรวจสุขภาพประจาปี ร่วมแสดงความยินดี
กับบุคลากรที่คลอดบุตร แสดงความเสียใจและให้กาลังใจแก่ครอบครัวของบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต จัด
สวัสดิการงบประมาณการพัฒนาบุคลากรในการอบรมพัฒนาตนเอง จัดยานพาหนะให้บริการเพื่อเดินทางไปราชการ
หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สร้างขวัญและกาลังใจเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จ มอบของขวัญเนื่องในโอกาส
ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความสุขมีความผูกพันต่อโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังภาพ 5.1 ข (2)
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นโยบายและสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

สร้ างขวัญและกาลังใจ

- การรักษาพยาบาล
- การประกันอุบตั ิเหตุ
- การศึกษาบุตร
- การลาป่ วย ลาคลอด ลากิจ ลาบวช ลาศึกษาต่อ ฯ
- การดูแลครูเกษียณ/ลาออก
- การรับเงินบาเหน็จ บานาญ
- สวัสดิการที่พกั อาศัย
- ตรวจสุขภาพประจาปี
การทางานเกิดประสิทธิภาพ

- การให้ คาปรึกษาต่างๆ
- งานบริการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนา
ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
- การจัดงานมุฑิตาจิตและกิจกรรมสังสรรค์เนื่องในเทศกาล
ต่างๆ
- มอบของขวัญของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
- งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มองโล่ เกียรติบตั รสาหรับผู้ได้ รับรางวัล
- การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- จัดตังกองทุ
้
นให้ บริการเงินฝากและกู้ดอกเบี ้ยต่า

ภาพ 5.1 ข (2) นโยบายและสิทธิประโยชน์
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีนโยบายให้บุคลากรเป็น “ครูดีมีคุณภาพ” และมีความสุขในการทางาน
เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน
ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGMENT and
PERFORMANCE)
(1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
โรงเรียนมีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรม โรงเรียนให้เกิดการสื่อสารในวงกว้าง มีผลการ
ดาเนินงานที่ดีและบุคลากรมีความผูกผันต่อโรงเรียน มีค่านิยม คือ SAKONPAT Model ใช้ขับเคลื่อนนาสู่
การเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือ ทางานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายพร้อมให้บริการชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ได้
มาตรฐานสากล คือ 1) การสื่อสารและถ่ายทอดสารสนเทศที่มีประสิทธิผล ในหลายช่องทางไปยังบุคลากร เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในองค์กร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การออกคาสั่งแต่งตั้ง บอร์ดประชาสัมพันธ์
ที่ลงเวลามาปฏิบัติราชการ Website Line Facebook ระบบเสียงตามสาย เป็นต้น 2) เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันทักษะในกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ทั้งยังเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี 3) การกระจายอานาจในการบริหารจัดการกลุ่มสาระ/กลุ่ม
งาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เช่น การพิจารณาความดีความชอบ การควบคุมวันลา การบริหาร
งบประมาณในกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน 4) การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมของบุคลากร มี
การเปิดกว้างในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน เพื่อนามาปรับปรุงระบบงาน กาหนดนโยบาย แผนกล
ยุทธ์แก้ปัญหาแนวปฏิบัติที่ดีอยู่เสมอ เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์อรที่ดีร่วมกันอย่างเป็นระบบ
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(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGMENT)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้ดาเนินการตามวิธีการสร้างความผูกผันและผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนาผลมากาหนดเป็นนโยบาย โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจ ความ
ผูกพัน ของบุคลากร ในการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง รายละเอียดการประเมินที่ครอบคลุมมิติด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
บทบาทหน้าที่ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับลักษณะงาน การมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและปริมาณ
งานที่เหมาะสมกับตาแหน่งรวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและได้รับการยอมรับ 2) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานและวัฒนธรรมองค์กร เป็นการสารวจถึงความพึงพอใจ ของผู้ปฏิบัติงานต่อบรรยากาศในการทางาน การ
ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรดูแลเอาใจใส่กันและกัน ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา
3) ด้านภาวะผู้นาองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
บริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้ความสาคัญต่อบุคลากรโดยมีการยกย่องชมเชยให้กาลังใจในโอกาสต่างๆ
4) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเดือนมีความเป็นธรรม มี
เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม ความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ปราศจากอคติ และจัดให้มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 5) ด้านสวัสดิการ การเข้าถึงความสะดวกในการขอรับสวัสดิการด้านต่างๆ ตาม ภาพ 5.1
ข (2) มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ 6) การพัฒนาบุคลากรสร้างความก้าวหน้าในสายงาน ส่งเสริม
กิจกรรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันทักษะ ส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาต่อการเลื่อน
วิทยฐานะในตาแหน่งที่สูงขึ้น
(3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGEMENT)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวิธีการในการประเมินความผูกพันของบุคลากรด้วยวิธีที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ดังนี้
แบบไม่เป็นทางการ โรงเรียนจะใช้วิธีการสอบถาม สังเกต การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
จากพฤติกรรมการแสดงออก ความกระตือรือร้นในการร่วมงาน ความสม่าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
ความสาเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย
แบบปฏิบัติงานที่เป็นทางการ บุคลากร โรงเรียนใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยผู้อานวยการ รอง
ผู้อานวยการ 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับ 2) ประมวลผลการประเมินการปฏิบัติงานโดย
เรียงลาดับตามคะแนน 3) ฝ่ายบริหารร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน
1) สถิติการลงเวลามาปฏิบัติราชการ การลา การร่วมกิจกรรมโรงเรียนทั้งในวันราชการ การอุทิศเวลาใน
วันหยุดราชการ รวมถึงการเข้า– ออกบริเวณโรงเรียน 2) สถิติการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ของโรงเรียน
3) สถิติการส่งงานฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานตามกาหนดการส่งงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 4) สถิติ
ข้อมูลจานวนครั้งในการอบรม สัมมนา และการนาความรู้มาพัฒนางานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 5) ผลงานที่
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บุคลากรได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น รางวัลครูดีเด่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลครูดี
ไม่มีอบายมุข รางวัล OBEC AWARD เป็นต้น นักเรียน ตัวชี้วัดในการประเมิน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์ ลาดับที่จากการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ผลการสอบ
O-NET การมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เช่น ภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศิษย์เก่าพี่พบน้อง วันไหว้ครู งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสกลพัฒน์ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา งานวันสถาปนาโรงเรียน มุทิตาจิต
โดยมีตัวแทนนักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความร่วมมือในการมาประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น
การให้ข้อเสนอแนะตามที่โรงเรียนเชิญ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด เพื่อ
ตรวจประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร การได้บุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าจบการศึกษาและกลับมาช่วยเหลือ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามแผนภาพ 7.3 ก (3)
(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management) ดาเนินการ ดังนี้
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีระบบการจัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
โรงเรียน โดยกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน หลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติราชการมาพิจารณาให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายและตัวชี้วัด แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามปริมาณงานและคุณภาพ
ของบุคลากร เมื่อได้ข้อสรุปผลคะแนนการประเมินแล้วก็จะแจ้งให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงโดยการใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เน้นหลักการทางานมุ่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การยกย่องชมเชย ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ดีเด่น หนึ่งแสนครูดี ครูดีใจดวงใจ ครูผู้ทาผลงานดีเด่นทุกระดับ มอบช่อดอกไม้แก่บุคลากรที่พัฒนาตนเองเมื่อสาเร็จ
การศึกษาและที่ได้เลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ ในการปฏิบัติงานสาหรับผู้มีผลงานดีเด่น
มอบเกียรติบัตร มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาจนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ
O-NET มีผลคะแนนเฉลี่ยสูง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% และแต่งตั้ง
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ บุคลากรรุ่นใหม่ๆ ให้เข้ารับหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้า
งาน และหัวหน้ากิจกรรม และการวางตัวถ่ายทอดตาแหน่งงานที่กาลังจะขาดแคลนผลการประเมินความผูกผันของ
ผู้ปฏิบัติงานสร้างทางเลือกเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความพึงพอใจ และนาข้อร้องเรียน
มาวิเคราะห์ว่าจริงหรือเท็จอย่างไรมีวิธีแก้ไขเพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา (WORKFORCE and Leader Development)
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีการวางแผนระบบการเรียนรู้และการพัฒนาผ่านกระบวนการ
ประเมินประสิทธิภาพด้วยระบบ PDCA ดังนี้
P (Plan) วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความขาดแคลนบุคลากรในปัจจุบันและ
อัตรากาลังการขาดแคลนก้าวหน้า พิจารณาการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถของบุคลากรในแต่ละงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มมากขึ้น
D (Do) บุคลากรปฏิบัติตามแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) ที่กาหนดไว้ คือ การได้พัฒนา
ตนเองตามความสนใจ ความรู้ ความสามารถที่ตนเองต้องการ โดยมุ่งเน้นการบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
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C (Check) ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเอง ก่อนและหลังการได้รับการพัฒนาเพื่อนาความรู้นั้น
มาใช้ในการปฏิบัติงาน การสร้างนวัตกรรม สามารถขยายผลหรือถ่ายโอนองค์ความรู้ที่ได้รับต่อไปยังบุคลากรอื่น และ
นาความรู้นั้นมุ่งผลลัพธ์ลงสู่ผู้เรียนและเกิดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสาคัญ
A (Action) ปรับกระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมให้มีความเหมาะสม โดยเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อโรงเรียนในอนาคต
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development
EFFECTIVENESS)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง โดยการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ให้ครบตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะและ
กระบวนการในด้านการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรสรุปผลการพัฒนาตนเองทุกครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง และไปปรับใช้กับการวางแผนการจัดระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป จัดโครงการศึกษาดูงาน โดยให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและมี
ประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานอื่น นามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงให้โอกาส
แสดงความสามารถความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้การบริหารการศึกษาสามารถพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบุคลากรมีความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมภายในองค์กร แสดงถึงความรักและความผูกพัน
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมงาน ตั้งใจทางานเต็มความสามารถและทางานเป็นทีม ทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่บรรลุผลสาเร็จเกิดประสิทธิผล
(3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Progression)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางานซึ่งจะส่งผลต่อ
ความผูกพันของโรงเรียน ตามข้อ 5.2 ข (1) ทั้งยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าในหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน ประเมินขีดความสามารถ
รายบุคคลเพื่อวิเคราะห์การพัฒนางานและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ และนาผลที่
ได้มาประเมินการถ่ายทอดหรือปรับเปลี่ยนตาแหน่งให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน ดังภาพ 5.2 ข (3)
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ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ

การสร้ างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้ าวหน้ า
1. สนับสนุนให้ บคุ ลากรศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
2. สนับสนุนให้ บคุ ลากรมีวิทยฐานะที่สงู ขึ ้น
3. การอบรม ประชุม สัมมนา เป็ นวิทยากร และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูน ทักษะความรู้ ในการปฏิบตั ิงาน
4. การพัฒนาตนเองผ่านสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ
ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
1. บุคลากรที่สาเร็จการศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้น
2. บุคลากรที่ได้ มีหรื อเลือ่ นวิทยฐานะที่สงู ขึ ้น
3. จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ าอบรมประชุม สัมมนา เป็ นวิทยากร
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน ทักษะความรู้ ในการปฏิบตั งิ าน
4. จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ ารับการอบรมหลักสูตร E-Learning

ภาพ 5.2 ข (3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

