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ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ

1. พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารใหแกผูบริหารระดับกลาง และการเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงบริหาร
2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทําขอตกลงการปฏิบตั ิงาน
3. สงเสริมการจัดการองคความรูในการปฏิบตั งิ าน
4. พัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัด

1. บุคลากรทุกคนมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
2. สาขาวิชาและฝายมีการพัฒนาองคความรู นวัตกรรมหรือการดําเนินงานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอยางนอย 10 ผลงาน

เปาประสงค

1. บุคลากรและผูบริหารระดับกลางไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
2. บุคลากรมีศักยภาพและมีความพรอมที่จะเขาสูตาํ แหนงบริหาร
3. ระบบการประเมินสมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency)
โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการพัฒนาทักษะการบริหารของผูบริหารระดับกลาง

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ

เจาหนาที่สายบริหาร (1) วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนไดเชิญ รศ.ดร.จุฑามาศ แกวพิจิตร รองคณบดี และ

และการเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงบริหาร

ผูอํานวยการหลักสูตรภาวะผูนําการจัดการและนวัตกรรม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- การเขารวมพัฒนาทักษะทางการบริหารกับหนวยงานภายนอก

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร มาใหการจัดอบรมและฝกปฏิบัติใหแกเจาหนาที่สายบริหาร หัวขอ

- การอบรมความรูดานการบริหาร เชน Management and
Development, Strategic Planning เปนตน

“สื่อสารอยางไรใหคนรอบขาง Super Productive” โดยเนนเรือ่ งการให Feedback เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของสมาชิกในทีม
(2) วันที่ 20 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2562 น.ส.สุวพิชญ คาฮั้ว หัวหนาฝายอํานวยการ เขารวม
อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง รุนที่ 2 จัดโดยสํานักงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม
2) โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อการบริหารงานบุคคล

กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ทั้งหมด

ขอมูลการดําเนินการ
อยูระหวางการศึกษาวิจัยสมรรถนะครูในโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ (โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ องคการมหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะประจําตําแหนง (Functional
Competency) ของเจาหนาที่สายวิชาการ เพื่อนําขอมูลมาใชในการบริหารงานบุคคล เชน
การคัดเลือกและสรรหาครู การพัฒนาการจัดอบรม เปนตน

3) กิจกรรมสรางความผูกพันธในองคกรและการทํางานเปนทีม

เจาหนาที่ทั้งหมด

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนไดจัดการประชุมระดมความคิดบุคลากร ประจําสิ้นภาคเรียน
ที่ 2/2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยไดมีการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อสรางความผูกพันธและการ
ทํางานเปนทีม (Team Building) ในประเด็นหัวขอ “การพัฒนาทีมงานสูศักยภาพสูงสุด:
สรางทัศนคติที่ดี สรางความเขาใจ ลดการขัดแยง” โดย ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ หัวหนาภาควิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมดวยคณะ เปนผูนําและดําเนินการจัดกิจกรรม
หลังกิจกรรมไดเปดโอกาสใหบคุ ลากรสะทอนความเห็นผานแบบประเมิน ซึ่งพบวาผูตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรมระดมความคิดในครั้งนี้ โดยมีผลการ
ประเมินเฉลี่ยอยูในระดับ 4.14 และมีความคิดเห็นวา เหตุผลที่มีทําใหบุคลากรในองคกรมีทัศนคติ
และความเขาใจไมตรงกันในการปฎิบัติงานเพื่อองคกรมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ
1. มีโอกาสที่จะไดทราบ/เรียนรูงานของเพื่อนรวมงาน ในฝาย/สาขาอื่น ๆ นอย จึงทําให
มองเห็นการเชื่อมโยงของงาน แตละสวนไมชัดเจน รอยละ 50
2. มีโอกาสในการไดรับขอมูลที่คอนขางกําจัด รอยละ 48.1
3. การสื่อสารขอมูลจาก หัวหนาฝาย/สาขาสูผูปฏิบัติงาน มีรายละเอียดคอนขางจํากัด รอยละ 40.7

4) โครงการพัฒนาการจัดการองคความรู (KM) ในองคกร

เจาหนาที่ทั้งหมด

โรงเรียนไดใชพื้นที่การแลกเปลีย่ นเรียนรูตามโครงการ PLC ในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรได

- กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจดานการจัดการ
องคความรูในองคกร (KM/LO)
กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล
ครั้ ง ที่ 90/4/2562 วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2562

รวบรวมองคความรูในงานที่ตนเองรับผิดชอบมารวบรวมเปนองคความรูในการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบ
คูมือการปฏิบัติงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOP) และงานวิจัยจากงานประจํา (R2R)
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โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R)

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ
โดยสามารถรวบรวมองคความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได ดังนี้
(1) นางมะลินี รักษมณี จัดทําคูมือเรื่อง “การจัดการดูแลผูรับทุนไปศึกษาตอ เพื่อการพัฒนา
บุคลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ”
(2) นายชูทรัพย อํานวยทรัพย จัดทําคูมือเรื่อง “ระบบโทรศัพทพื้นฐาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ”
(3) นายฐิติณัฐ นภาวรรณ จัดทําคูม ือเรื่อง “การใชงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการขาวสาร”
(4) นายวัชชิรทาน เข็มทอง จัดทํารายงานผลการวิเคราะหงาน “คลินิกคนหาตนเอง” และพัฒนา
แบบทดสอบวัดความสนในในอาชีพของนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
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สรุปภาพรวมแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ยุทธศาสตร
1. การเพิ่มขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด
1.1 บุคลากรไดรบั การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 75

รอยละ 67.25
(ผูเขารวมอบรม)

2. การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารงานบุคคล

1.2 บุคลากรทัง้ หมดมีศักยภาพดานการพูดภาษาอังกฤษไมต่ํากวาระดับ 5
ของ IELTS (speaking) หรือเทียบเทา
2.1 ครูมีผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน
2.2 ครูไดเปนผูนําในการออกไปขยายผลการจัดการเรียนการสอนใหแกโรงเรียน
เครือขาย
3.1 บุคลากรทุกคนมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
3.2 สาขาวิชาและฝายมีการพัฒนาองคความรู นวัตกรรมหรือการดําเนินงาน
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอยางนอย 10 ผลงาน

กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล
ครั้ ง ที่ 90/4/2562 วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2562

รอยละ 50

รอยละ 45.13
(Placement Test)

6 ผลงาน
รอยละ 80

25 ผลงาน
รอยละ 80.70

มีแผนพัฒนา
รายบุคคล
10 ผลงาน

มีแผนดําเนินการใน
ปงบประมาณตอไป

5 ผลงาน

