แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความมุ่งมั่นในการทางาน และมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาต่อไปได้
กลยุทธ์ (๑) จัดทาแผนความต้องการกาลังคน
(๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาวิธีการสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) การสร้างผู้นาในอนาคต
ตัวชี้วัด (๑) มีแผนความต้องการกาลังคนของสาขาวิชา/ฝ่าย ร้อยละ 100
(๒) มีแผนอัตรากาลังทดแทนตาแหน่งว่างในอนาคตของสาขาวิชา/ฝ่าย ร้อยละ 100
(๓) รองผู้อานวยการ หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย ร้อยละ 80 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ (Mini MPM)
โครงการ / กิจกรรม
๑.๑ การศึกษาและวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของอัตรากาลัง และ
วางแผนอัตรากาลังทดแทน

วิธีการดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

 ให้แต่ละสาขาวิชาวิเคราะห์และจัดทาข้อมูลภาระงานสอนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๕8 ทั้งจานวนคาบสอน หัวข้อ รายวิชาที่สอนและชุมนุม
เพื่อประกอบการวางแผนอัตรากาลัง
 จูงใจให้นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาเป็นครูของโรงเรียน
โดยการให้ทุนการศึกษาระหว่างเรียน
 ประสานแหล่งทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อของครู
 ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแก่ครูและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเพิม่ อัตราครู
วุฒิปริญญาเอก และเพิ่มศักยภาพการทางานแก่เจ้าหน้าที่

ครูทุกสาขาวิชา

๑

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1. รองผู้อานวยการ
1 ต.ค. 57 –
นางปาริชาต ปังสุวรรณ 30 ก.ย. 58
2. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
3. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
4. สาขาวิชา
5. งานบุคคล

งบประมาณ
(บาท)

1,930,000

โครงการ / กิจกรรม
๑.๒ การพัฒนาความเป็นผู้นาและการ
บริหารคนเก่ง

วิธีการดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

 เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาบรรยาย
หรืออบรมเชิงปฏิบตั ิการ ให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
เพื่อมาพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด และมุมมองทั้งทางวิชาการ การบริหาร
และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 ส่งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา ไปประชุม/สัมมนา/อบรม/
ฟังบรรยาย ยังหน่วยงานภายนอก ในหัวข้อเรื่องหรือด้านที่ตรงกับการ
ปฏิบัติงานและทิศทางตามพันธกิจของโรงเรียน
 ส่งเสริมให้กลุม่ ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารภาครัฐสมัยใหม่
(Mini MPM) ผ่านระบบ E-Learning ของ ก.พ.ร.

๒

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

รอง ผ.อ./
1. รองผู้อานวยการ
1 ต.ค. 57 –
หน.สาขาวิชา/
นางปาริชาต ปังสุวรรณ 30 ก.ย. 58
หน.ฝ่ายวิชาการ/ครู 2. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
3. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
4. หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย
5. งานบุคคล

งบประมาณ
(บาท)

50,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
กลยุทธ์ (๑) ให้สาขาวิชา / ฝ่าย จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
(๒) จัดระบบพัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคลากร
ตัวชี้วัด (๑) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา/ฝ่าย ร้อยละ 100
(๒) ครูได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานอย่างน้อย ๙๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
(๓) เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะในการทางาน อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
(๔) ประเมินความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์การสอนของครูที่ผ่านการอบรมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมาต้องดีขึ้น
(๕) ประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทางานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม และผลการประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมาต้องดีขึ้น
โครงการ / กิจกรรม

วิธีการดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

๒.๑ โครงการส่งเสริมการสอนที่เน้น
 กาหนดนโยบายให้ครูทุกคนทาแผนการสอนที่เน้น Active teaching &
Active teaching &
participation และการใช้ Inquiry - based Learning, Problemparticipation และการใช้
based Learning
Inquiry - based Learning,
 พัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Teaching and
Problem- based Learning
Participation, Inquiry-based Learning และ Problem-based
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนหลัก Learning โดยการอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๒.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
 พัฒนาองค์ความรู้ของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ/
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ STEM โดยการประชุม/อบรม/สัมมนา/
การทางวิทยาศาสตร์และการใช้
ระดมความคิด
STEM เป็นหลักในการบูรณาการ  พัฒนาวิธีสอนของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ โดยเน้น
ให้แทรกการอธิบายกลไกหรือการใช้งานอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแนวคิด
STEM Education

๓

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ครูทุกสาขาวิชา 1. รองผู้อานวยการ
1 ต.ค. 57 –
นายเศวต ภูภากรณ์ 30 ก.ย. 58
2. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
3. หัวหน้าสาขาวิชา

100,000

ครูทุกสาขาวิชา 1. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
2. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
3. หัวหน้าสาขาวิชา

100,000

โครงการ / กิจกรรม

วิธีการดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

2.3 โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน  การอบรม โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เป็นต้นแบบ
การสอนที่เป็นต้นแบบ
 จัดให้ไปเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา การผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
 โครงการพัฒนาแหล่งข้อมูลสื่อการสอนของโรงเรียน
๒.๔ โครงการพัฒนากระบวนการวัดและ  จัดประชุมพิจารณาปรับปรุงและคัดเลือกข้อสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน  จัดอบรมเกี่ยวกับกระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 จัดอบรมเทคนิคการประเมินโครงการ/การจัดกิจกรรม
๒.5 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  จัดการอบรมเกี่ยวกับ ICT ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน /
สารสนเทศ ICT ในการสร้างสื่อ
การสื่อสาร / การทางาน
การสอน/ปฏิบัติงานและการบริหาร  จัดให้เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
จัดการ
สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ครูทุกสาขาวิชา 1. รองผู้อานวยการ
1 ต.ค. 57 –
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง 30 ก.ย. 58
2. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์

60,000

ครูทุกสาขาวิชา 1. รองผู้อานวยการ
1 ธ.ค. 57 –
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง 30 มิ.ย. 58
2. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์

30,000

ครูและเจ้าหน้าที่ 1. รองผู้อานวยการ
1 ม.ค 58 –
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง 30 มิ.ย. 58
2. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
3. สาขาวิขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
๒.6 โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ครูและเจ้าหน้าที่ 1. รองผู้อานวยการ
1 ต.ค. 57 –
 ส่งครูไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
นักเรียน ครู และข้อมูลทางวิชาการ  เชิญครูจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียน
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง 30 ก.ย. 58
กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ  ส่งครูไปปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ในลักษณะของการ
2. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
แลกเปลีย่ นครูเป็นระยะเวลา ๒ – ๓ เดือน หรือ ๑ ภาคเรียน
3. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

50,000

๔

1,800,000

โครงการ / กิจกรรม

วิธีการดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

๒.7 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่
ครูให้สามารถทางานระดับ
นานาชาติได้

 คัดเลือกครูที่เห็นว่าเหมาะสมในการเป็นผู้นาทางวิชาการมาพัฒนาศักยภาพ ครูและเจ้าหน้าที่
กลุม่ ผู้นาทาง
การใช้ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเป็นวิทยากรให้การ
วิชาการ
อบรม
ครูที่ประสงค์
 สนับสนุนครูทมี่ ีความตั้งใจจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ
ขอรับการ
มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
คัดเลือกรับทุน
ไปศึกษาต่อต่าง
ประเทศของ
ก.พ. สวทช.
และหน่วยงาน
อื่น ๆ
ครูและเจ้าหน้าที่
 ส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษด้าน
การสื่อสาร

๒.8 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของ
ตนเอง

 สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรบ/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพผ่านการอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบผ่านระบบ E-Learning
 ส่งเสริมระบบพี่เลีย้ งและการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร

๕

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1. รองผู้อานวยการ
1 ต.ค. 57 –
นางปาริชาต ปังสุวรรณ 30 ก.ย. 58
๒. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
๓. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
๔. สาขาวิชาภาษา
ต่างประเทศ
๕. งานบุคคล

ครูและเจ้าหน้าที่ 1. รองผู้อานวยการ
นางปาริชาต ปังสุวรรณ
๒. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
๓. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
๔. งานบุคคล

งบประมาณ
(บาท)

200,000

150,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ (๑)
(๒)
ตัวชี้วัด (๑)
(๒)

การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ
สนับสนุนบุคลากรในการทาวิจัย และผลงานวิชาการต่างๆ
พัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีผลงานทางวิชาการ/วิจัย เพื่อเผยแพร่ปลี ะไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
โรงเรียนมีการบริหารจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ ๓ เรื่อง

โครงการ / กิจกรรม

วิธีการดาเนินการ

๓.๑ โครงการสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
 ประสานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นที่
ที่ปรึกษาสาขาวิชา/ฝ่าย และฝึกอบรม
ปรึกษาของสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ
ให้แก่บุคลากร
๓.๒ โครงการจัดหาเวทีหรืองานระดับชาติ  ส่งครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานในเวที
เพื่อสนับสนุนบุคลากรไปเข้าร่วม
ระดับชาติและนานาชาติ
ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ

๓.๓ โครงการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรของ
โรงเรียน

 ให้ทุนและสนับสนุนการทางานวิจยั ของบุคลากร
 จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการเขียนบทความวิจัย

3.4 โครงการจัดทาองค์ความรู้ในด้านการ  พัฒนาบุคลากรให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ
บริหารจัดการ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ผู้เรียนสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่
๖

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ

สาขาวิชา/
ทุกฝ่าย

1. หัวหน้าสาขา/ฝ่าย
2. ฝ่ายอานวยการ

1 ต.ค. 57 –
30 ก.ย. 58

2,019,000

ครูทุกสาขาวิชา 1. รองผู้อานวยการ
นางปาริชาต ปังสุวรรณ
๒. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
๓. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
4. หัวหน้าสาขา/ฝ่าย
5. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ครูและเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริม
การทาวิจัย
ครูและเจ้าหน้าที่ 1. รองผู้อานวยการ
นางปาริชาต ปังสุวรรณ
2. หัวหน้าสาขา/ฝ่าย

(บาท)

80,000

500,000
50,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กลยุทธ์ (๑) กระตุ้นให้บุคลากรตระหนัก รับรู้ ในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
(๒) ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ อุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน
(๓) สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
ตัวชี้วัด (๑) บุคลากรร้อยละ 100 รับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
(๒) บุคลากรร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ตอกย้าอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน
โครงการ / กิจกรรม

วิธีการดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

4.1 โครงการเสริมสร้างและปลูกฝัง
 จัดกิจกรรมกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักรู้ถึงค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และ
ค่านิยมองค์กร เพื่อหล่อหลอมและ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
สร้างวัฒนธรรมโรงเรียนมหิดลวิทยา  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
นุสรณ์
๔.๒ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  ทบทวน เป้าหมาย ทิศทาง ปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ
บุคลากร เพื่อให้การทางานสาเร็จ
ของโรงเรียนในการประชุมบุคลากรระดับหัวหน้า
บรรลุเป้าหมาย อุดมการณ์และ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
 ทบทวน เป้าหมาย ทิศทาง เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของโรงเรียนในการ
ประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียน

ครูและเจ้าหน้าที่

กลุ่มบริหาร

ครูและเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๑. รองผู้อานวยการ
1 พ.ย. 57 –
นางปาริชาต ปังสุวรรณ 31 ธ.ค. 57
๒. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
๓. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
4. ฝ่ายอานวยการ

งบประมาณ
(บาท)

20,000

15,000

30,000

 จัดกิจกรรมให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพบบุคลากร เพื่อให้แนวคิด
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกาลังใจ

250,000

 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีให้บุคลากรได้ร่วมทบทวนการทางานและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

500,000

๗

โครงการ / กิจกรรม

วิธีการดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

4.3 การทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ
 มอบหมายฝ่ายอานวยการและฝ่ายคลังและพัสดุทบทวนระเบียบข้อ/บังคับ
และระบบการบริหารการจัดการ
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพกาลและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน และสร้างความเข้าใจ
เสนอโรงเรียนเพื่อพิจารณาปรับปรุง
ในกฎระเบียบให้กับบุคลากร
 มอบหมายฝ่ายอานวยการประสานสาขาวิชา/ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงลาดับ
ขั้นตอนการทางาน (Work flow) และสร้างความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติ
 สร้างความเข้าใจข้อบังคับ กฎระเบียบ ของโรงเรียนให้กับบุคลากร
4.4 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
 จ้างหน่วยงานภายนอกทางการพยาบาล มาให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี
ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
4.5 โครงการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
 จัดสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรตามประเพณี เช่น อุปสมบท คลอดบุตร
ต่างๆ
แต่งงาน เป็นต้น

๘

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ครูและเจ้าหน้าที่

๑. รองผู้อานวยการ
1 ต.ค. 57 –
ปาริชาต ปังสุวรรณ 30 ก.ย. 58
๒. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
๓. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
4. ฝ่ายอานวยการ

30,000

ครูและเจ้าหน้าที่

1 พ.ย. 57 –
30 พ.ย. 57

80,000

ครูและเจ้าหน้าที่

1 ต.ค. 57 –
30 ก.ย. 58

50,000
(กองทุนสวัสดิการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ (๑)
(๒)
ตัวชี้วัด (๑)
(๒)

การพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน และพัฒนาให้บุคลากรก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นธรรมและใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
พัฒนาให้บุคลากรก้าวหน้าในสายอาชีพ
บุคลากรร้อยละ 90 มีความเข้าใจและยอมรับในวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
โรงเรียนมีนวัตกรรมหรือการดาเนินงานที่เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของครูและเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นต่อปี

โครงการ / กิจกรรม
๕.1 ปรับปรุงระบบการประเมิน

5.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
5.3 การพัฒนาระบบการกาหนด
ลักษณะงาน (Job Description)

วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ครูและเจ้าหน้าที่ ๑. รองผู้อานวยการ
นางปาริชาต ปังสุวรรณ
๒. รองผู้อานวยการ
นายเศวต ภูภากรณ์
๓. รองผู้อานวยการ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
4. หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย

1 ต.ค. 58 –
30 ก.ย. 58

50,000

ครูและเจ้าหน้าที่ ๑. รองผู้อานวยการ
นางปาริชาต ปังสุวรรณ
๒. ฝ่ายอานวยการ

1 ต.ค. 57 –
31 มี.ค. 58

20,000

ครูและเจ้าหน้าที่ ๑. รองผู้อานวยการ
นางปาริชาต ปังสุวรรณ
2. งานบุคคล

1 ต.ค. 57 –
31 มี.ค. 58

50,000

กลุ่มเป้าหมาย

 แต่งตั้งกรรมการทบทวนขั้นตอนในการกรอกแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
 สารวจความคิดเห็นและนาผลมาปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน และการให้รางวัลผลการดาเนินงาน
ขององค์กรของโรงเรียนและชี้แจงบุคลากรให้ทราบตรงกัน
 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล แสดงความชื่นชม
ให้กาลังใจ ให้คาแนะนาติดตามเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
 จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับระเบียบและวิธีการเลื่อนตาแหน่ง
 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรมหรือการดาเนินงานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงเรียน
 ระดมความคิดและจัดทา “กาหนดลักษณะงานรายบุคคล” ของเจ้าหน้าที่
แต่ละคนให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิจริง

๙

ผู้รับผิดชอบ

(บาท)

