
แนวทางการด าเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)  
      วัฒนธรรมของโรงเรียน คือ บุคลากรในโรงเรียนมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง บุคลากรที่
อาวุโส กว่าจะถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการท างานให้แก่รุ่นน้องอย่างเป็นกัลยาณมิตร บุคลากรมี
ความรัก ความสามัคคี และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การท างานเป็นทีมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกัน การส่งข่าวสาร การสื่อสารของบุคลากรการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งข้อความผ่าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค การโทรศัพท์โดยตรง การส่งเอกสาร และ เป็นต้น น าข้อคิดเห็นต่าง ๆ วิเคราะห์
สรุปเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติร่วมกันโดยมีการประชุมประจ าเดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ไปด้วยกันเพ่ือให้ บรรลุผลส าเร็จ มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และน าไปพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีปฏิบัติ ต่อไปท าให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข ส่งผลให้งานบรรลุผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of Engagement)  
       โรงเรียนมีวธิีการก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร ดังนี้  
  1) มีการประชุมวางแผนโดยฝ่ายบริหารของโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มงาน   หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  
  2)แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรในโรงเรียนได้ทราบและเข้าใจตรงกัน 
ในที่ประชุม  
  3)สร้างความม่ันใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถแยกแยะผู้มีผลการปฏิบัติงานดี 
โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและผู้ประเมินอยู่ในรูปของคณะกรรมการ  
  4)ก ากับติดตามและพัฒนาบรรยากาศในการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียนนิเทศการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในโรงเรียน มีการแนะน ารูปแบบการปฏิบัติงานอย่างกัลยานมิตรเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน มี
แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  5) ส่งเสริมการเรียนรู้ และสวัสดิการที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ที่เป็นการให้ผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่
ในรูปของ การเลื่อนขั้นเงินเดือนเท่านั้น เช่น แนวทางการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน การพัฒนาในด้านต่าง ๆ และการยกย่องชมเชยบุคลากรในโรงเรียน ได้สนับสนุนการอ านวย
ความสะดวก ในการพัฒนาตัวเอง ให้บุคลากรในโรงเรียน เช่น เชิญวิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมให้มีการเข้ารับ
การอบรมพัฒนา ซึ่ง การอ านวยความสะดวกท้ังหมดนี้ จะช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนมีความผูกพันกับองค์กร 
 
 
 
 
 การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement)  
     โรงเรียนมีวิธีการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยมีการจัดท าแผนการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยประเมินได้จาก ความพึงพอใจ การแสดงออกถึงพฤติกรรมและ 
การปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงเรียน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบทั้งระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
ช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจน โดยมีตัวชี้วัดดังนี้  



 

     ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  
  1) ข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติราชการ การลงเวลากลับ การลา การร่วมกิจกรรมโรงเรียนใน
วันหยุด และการเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน  
  2) ข้อมูลการเข้าประชุม  
  3) ข้อมูลปริมาณงานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติ เช่น การส่งเอกสารงาน
วิชาการ งานของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน หรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามก าหนดการส่งงานใน
ปฏิทินการท างาน   
  4) ข้อมูลจ านวนครั้งในการอบรม สัมมนา และการน าความรู้มาพัฒนางานหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ และรางวัลที่ได้รับจาการแข่งขันระดับต่าง ๆ  
  5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด และกิจกรรมทีได้รับมอบหมาย  
  6) การแสดงออกของการปฏิบัติงาน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย 
ตลอดจนการรักษาสมบัติของโรงเรียน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับการมอบหมาย พฤติกรรม เป็นต้น  
 

     โรงเรียนมีข้ันตอนวิธีการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ดังนี้  
  1) ศึกษา ทบทวนข้อมูลเดิมเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา  
  2) ประชุมคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง - จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุงงาน  
  3) น าข้อมูลมาพิจารณาในการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน  
  4) ตรวจสอบทบทวนผลการด าเนินงาน  
  5) สรุปจัดท าข้อมูลเป็นสารสนเทศเพ่ือน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
      โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างและก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน มีการจัดระบบ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ โดยมีกรอบการท างานดังนี้  
  1) ก าหนดโครงสร้างและขอบข่ายงานของฝ่าย/งานที่ชัดเจน  
  2) จัดท าพรรณนางาน ให้บุคลากรใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  
  3) บุคลากรปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีก าหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เช่น 
วิจัยในชั้นเรียน SAR (Self Assessment Report) รายบุคคล เป็นต้น  
  4) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน สอบถามความต้องการและ
ประเมิน ประสิทธิภาพการท างาน  
  5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 

 

        ภาพ การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 
การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (Workforce and Leader Development)  
 (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System)  
 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามสมรรถนะหลักของโรงเรียนด้านการท างานเป็นทีมเพ่ือมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยได้วางแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้   
  1) การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนางานในด้านต่าง ๆ และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาตนเอง ตามความถนัดทางวิชาชีพ ปีละไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งบุคลากรโรงเรียนได้รับการอบรมตาม
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
  2) การวิเคราะห์ตนเอง โดยครูทุกคนต้องจัดท า Self Assessment Report ซึ่งพิจารณา
เปรียบเทียบ กับสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของตนเอง โรงเรียนน ามาวิเคราะห์ในภาพรวม
เพ่ือท าแผน ในการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป  

 ก าหนดแนวทาง 

   ปฏิบัติงาน 

  นิเทศ ติดตาม 

  ประเมินผล 

สรุปผลการพัฒนา 



  3) การน าเสนอนวัตกรรม/ผลงาน ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ 
ทุกปีการศึกษา ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมและ
สามารถพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียน  
  4) ส่งเสริมการน าหลักการของการวิจัยมาพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนในรูปแบบการวิจัยใน
ชั้นเรียน  
  5) ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์ในด้านของการท างานให้กับ
บุคลากร ในสถานศึกษาจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้เกิดความผูกพันและความเคารพผู้อาวุโสในสถานศึกษา 
 

 (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Effectiveness) 
  โรงเรียนน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร มาพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
และการพัฒนาของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
  1) ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
  1.1) การประเมินตนเอง โรงเรียนก าหนดให้บุคลากรทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง 
โดยจัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานในฐานะครูผู้สอนและอ่ืนๆ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
  1.2) การประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ก ากับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ของ
บุคลากรภายในกลุ่มงาน โดยการสังเกตชั้นเรียน ประชุม และตรวจบันทึกการจัดการเรียนการสอน รายงาน
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบมีปฏิทินการประเมินงานอย่างชัดเจน  
  1.3) ประเมินโดยผู้บริหาร ผู้บริหารจะประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล 
โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การเรียนการสอนจากบันทึกแผนการ
จัดการ เรียนรู้ และรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรม ทุก ๆ 6 เดือน  
  1.4) ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
รับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) โรงเรียนใช้การประเมินระบบการ
เรียนรู้ จากการประเมินผลสอบ O-NET และข้อมูลการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
  2) วิเคราะห์ผลการประเมินจากแหล่งต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ สรุปผลเสนอผู้บริหาร 
  3) ผู้บริหาร น าผลการประเมินก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
 (3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพการงาน (Career Progression)  
  โรงเรียนมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพการงานส าหรับบุคลากร ดังนี้  
  1) วางแผนการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน รับการศึกษาต่อที่
สูงขึ้นจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การยกย่องชมเชย สร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร  
  2) ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้อย่างสม่ าเสมอ  
  3) ตรวจสอบผลการด าเนินงานในรอบปี และสรุปข้อมูล เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนางาน ของ
บุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิในองค์กรอย่างยั่งยืน  
  4)ปรับปรุงความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั้งองค์กร ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  
  5)ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและ พัฒนาผู้เรียน 


