
ส่วนที่ 7 
          การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

7.1 การมอบหมายความรับผิดชอบกลยุทธ์ 
 

บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้ 
 

1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1  ร่วมวางแผนและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 1.2  ร่วมประเมินและรับทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 1.3  ร่วมก าหนดระเบียบและข้อบังคับเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน 
 1.4  ส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของโรงเรียน 
 1.5  ก าหนดเสนอแนะอัตราก าลังและการบริหารบุคคล 
 

2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1 วางแผนการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
 2.2 นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2.3 ให้ค าชี้แนะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2.4 วางแผนการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
 2.5 บริหารการใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดหรือตามนโยบาย 
 

3. บทบาทของรองผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.1 ช่วยวางแผนการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
 3.2 ช่วยนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3.3 ช่วยให้ค าชี้แนะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3.4 ช่วยวางแผนการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
 3.5 ช่วยบริหารการใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.6 ช่วยส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 3.7 ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดหรือตามนโยบาย 
 
 
4. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานวิชาการ 
 4.1  จัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอน/การจัดท าตารางสอน 
 4.3 วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของนักเรียน 
 4.4 รวบรวมข้อมูลน าเสนอผลงานทางวิชาการต่อผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครอง 
 4.5 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 



 4.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการให้กับนักเรียน 
 4.7 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 4.8 ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 
 4.9 ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 4.10 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและรายงานผล 
 

5. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสายช้ัน 
 5.1 ท าหน้าที่หัวหน้าสายชั้นและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.2 เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 5.3 วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 5.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูตามสายชั้น 
 5.5 เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายชั้น 
 5.6 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน 
 6.1 การเตรียมการสอน 
        1) ศึกษาหลักสูตร  คู่มือครู และเอกสารประกอบการสอน 
        2) จัดท าแผนการเรียนรู้ 
  3) การจัดหาและการจัดท าสื่อการสอน 
  4) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 6.2 การสอนซ่อม/เสริม 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  2) การเลือกวิธีการสอน 
  3) ด าเนินการสอนซ่อม/เสริม 
  4) การวิเคราะห์ตนเอง 
 6.3 การสอนแทน 
  1) สอนแทนเนื่องจากครูที่สอนประจ าวิชาที่มีการลา 
  2) สอนแทนเนื่องจากครูไปราชการหรือติดภารกิจอ่ืนๆของทางราชการ 
 6.4 การส่งเสริมการสอน 
  1) การตรวจผลงานนักเรียน 
  2) การปฏิบัติงานธุรการประจ าชั้น 
 6.5 การจัดสภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 6.6 การจัดกิจกรรมนักเรียน 
  1) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2) การดูแลอบรมนักเรียน 
  3) การควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
  4)การตรวจสุขภาพนักเรียน 
 6.7 การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



7. บทบาทหน้าที่ของนักการภารโรง/อัตราจ้าง  นักการภารโรง 
 7.1 เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออกของประตูโรงเรียนทุกประตู 
 7.2 เปิด-ปิด ประตูอาคารเรียนทุกอาคาร 
 7.3 ท าความสะอาดหน้าระเบียงอาคารเรียน ห้องพิเศษและบริเวณพ้ืนที่รอบอาคารเรียน 
 7.4 เชิญธงชาติขึ้นเวลา 8.00 น. และเชิญธงลงเวลา 18.00 น. ในวันหยุดราชการและอ่ืนๆ 
 7.5 ช่วยท างานให้กับครูและนักเรียนตามที่ร้องขอให้ช่วยเหลือ 
 7.6 จัดตกแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้  ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน 
 7.7 ดูแล บริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ที่ดื่มน้ าและอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายประจ าทุก
วัน 
 7.8 นักการภารโรง ต้องอยู่โรงเรียนประจ า หากมีความจ าเป็นให้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
 7.9 นักการภารโรง/อัตราจ้าง นักการภารโรงต้องอยู่เวรประจ าทุกวัน 
 7.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

การบริหารแผนพัฒนาการศึกษา 
1. การบริหารแผน 
               โรงเรียนวัดคูยาง ใช้หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหารแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้  
               1) หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการใด ๆจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน  
               2) หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่
ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  
               3) หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการใดๆจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
               4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
               5) หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการใดๆจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความ
รับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  
                    6) หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการใดๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด 
ดังนั้นในการบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

2. การก ากับติดตาม  
               โรงเรียนวัดคูยาง  ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน พุทธศักราช 2559 – 2562  โดยยึดหลัก  PDCA : DEMING CYCLE ( วงจร
คุณภาพ) โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  
           1) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
                  - วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
                              - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
                              - ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
                              - งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่  



                              - มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  
            2) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
                            - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  
                             - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  
                             - มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร  
                             - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  
                             - สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  
            3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
                            - ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
                            - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
                            - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
                            - ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่  
                            - ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่  
           4) A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น  
                           - มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้  
                             วางแผนจัดท าโครงการในครั้งต่อไป  
                           - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  
3.ระบบการติดตามประเมินผล 

   โรงเรียนวัดคูยาง ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร 
จัดการแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช 2559 – 2562  ดังนี้ 
                           1)  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
                           2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
                           3)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           4)  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                                โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ      
                                  5.1 ระยะที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                                         ระหว่างปฏิบัต ิ 
                                 5.2 ระยะที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                                       เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว               

         6)  น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผล 
การศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น
ต่อไป 
 
 
 
 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจภายในปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใน  44    ปีปี    ไปสู่การปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ  
 ในการบริหารจัดการและด าเนินงานตามภารกิจภายใน 4 ปี  พุทธศักราช 2559 – 2562   
ของโรงเรียนวัดคูยาง  จะประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่นั้น จ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการก ากับติดตาม ประเมินผล ประกอบด้วยปัจจัยหลักดังนี้ 
 

1. ความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 เมื่อโรงเรียนวัดคูยาง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้วโรงเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้
ที่รับผิดชอบในกิจกรรมโครงการต่างๆ ทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมและด าเนินการให้บรรลุ  เป้าหมาย 
และครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่ก าหนด พร้อมทั้งการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี 
และสอดคล้องกับแผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 4 ปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 
 
 

2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 เพ่ือให้ เป็นแนวทางในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual  review) เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดอันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผล
ในช่วง 2 ปีแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้มีความ
เหมาะสม  
  2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4ปี เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 4 ปี 
 

7.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546           

หมวด 9 ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังนี้  (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น 
หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 



 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษากรอบเงื่อนไขประจ าปีจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่  กรอบนโยบาย   
กรอบเป้าหมายของผลผลิตหลักท่ีต้องการ  และกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ขั้นตอนที่ 2  แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ประกอบด้วย  5  ขั้นย่อย ดังนี้ 
1)  ทบทวนสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
2)  ก าหนดเป้าหมาย และผลผลิตหลักประจ าปีของสถานศึกษา 
3)  จัดท ารายละเอียด  แผนงาน  งาน/โครงการ  กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทุกระดับ 
4)  จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน  งาน/โครงการ  และก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 

           5)  จัดท าแผนก ากับ ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน 
 7.3 การเสริมสร้างทักษะความสามารถขององค์กร 

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยการพัฒนาขีดความสามารถ Competency ของบุคคลเพ่ือให้
สร้างผลการท างานที่ดีที่สุดในหน้าที่ของตนเอง โดยเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันในการก าหนดขีด
ความสามารถใสแต่ละต าแหน่ง แต่ละระดับจะต้องมีขีดความสามารถในแต่ละประเภทชนิดใดบ้าง ที่จะท า
ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ และท าให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรได้     

 David C. McClelland ได้ให้ค านิยมของ Competency เอาไว้ว่าเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่
ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบ ความสามารถตามกรอบแนวคิดเรื่องขีดความสามารถ ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ตามแผนภาพโมเดลภูเขาน้ าแข็ง แสดงเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการของ Competency     

  สามารถสรุปได้ว่า Competency หมายถึง ทักษะหรือความสามารถ (Skill) ความรู้ 
(Knowledge) และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ที่มีผลต่อ
พฤติกรรม (Behavior) ที่จ าเป็นและผลก็คือท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีที่สุด
Competency   สามารถแบ่งออกตามประเภทต่างๆ ได้แก่   

 1.ขีดความสามารถหลัก (Core Competency ) ขีดความสามารถชนิดนี้จะถูกก าหนดจาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งบุคคลจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม  พนักงานทุกคนใน
องค์การที่มีขีดความสามารถประเภทนี้จะมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

  2. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (Managerial  Competency )  คือความรู้ ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ โดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role – Based)             
ตามต าแหน่งทางการบริหาร งานที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองค์กรทุกคนจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้งานส าเร็จ  
และต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น การวางแผนการท างาน              
การก าหนดเป้าหมาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง การท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา
และตัดสินใจ ภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
           3. ขีดความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ (Functional  Competency ) คือ ความรู้ 
ความสามารถในงานซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job – Based) เป็นขีดความสามารถเฉพาะ
บุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดข้ึนจริงตามหน้าที่
หรืองานที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าหน้าที่งานเหมือนกันไม่จ าเป็นว่าคนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น
จะต้องมีความสามารถเหมือนกัน เช่น ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ควรต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม                  
นักบัญชี ควรต้องมีความรู้ทางด้านการบัญชี   



            4. ความสามารถท่ีมาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attribute) เป็นทักษะที่เก่ียวข้อง
กับลักษณะส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อ
การท างานและประสิทธิภาพการท างาน หลังจากท่ีเราทราบแล้วว่าแต่ละภาระงานในแต่ละส่วนมีอะไรบ้าง 
จ าเป็นจะต้องมีขีดความสามารถใดบ้างในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  การวางแผนจัดท าขีด
ความสามารถจะต้องให้มีความชัดเจน มีความเข้าใจตรงกันทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
บุคลากร สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับขีดความสามารถท่ีองค์การก าหนด 
การสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency เป็นเรื่อง
ส าคัญและจะท าให้บุคลากร เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วม จะสามารถสร้างการยอมรับและลดการต่อต้าน
การน าCompetency เข้ามาใช้ในหน่วยงานของท่านได้ การฝึกอบรมต้องการเน้นให้บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในงานตรงตามความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากร
มนุษย์ อีกท้ังยังต้องการก าหนดและหาแนวทางในการพัฒนาระบบงานที่เอ้ือต่อการน าแนวคิดเรื่อง 
Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อไป 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพ
หลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่าง            
เป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล         
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

 

 

  

 
 



คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา    
นายขจรยศ   บุรุษศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

   นายชัยวัฒน์  สุมังคะละ    รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
   นางกาบแก้ว  สวยสม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
   นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
   นายวิมลชัย สิลารักษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

 
รวบรวม/เรียบเรียง 
   นางกาบแก้ว สวยสม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง 
 

คณะท างาน 
   นางชุติมา  จันทร์อ่อน  ครูโรงเรียนวัดคูยาง 
   นางลัคนา กระต่ายทอง  ครูโรงเรียนวัดคูยาง 
   นายเช่นชนก สิ้วอินทร์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง 
   นางกนกพร ทันจันทร์  ครูโรงเรียนวัดคูยาง 
   นางวรรณา  เสาระวะ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง 
   นางสาวดลยา ยอดเพชร  ครูโรงเรียนวัดคูยาง 
   นายชะอ้อน  บดีรัฐ  ครูโรงเรียนวัดคูยาง 

นางอรพรรณ  โท้นพราหมณ์ ครูธุรการโรงเรียนวัดคูยาง 
   คณะครูโรงเรียนวัดคูยาง 
 

แบบปก/รูปเล่ม 
   นางวันทนีย์ สุขเถื่อน  อัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง 
   นางสาวธนพร สุดใจ  อัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง 
    
 

 
 

 
 
 


