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หมวด5 
บุคลากร 

(Workforce) 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มีการจัดระบบงานภายในเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างานให้
เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน โดยการจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน มีการแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนอย่างเป็นทางการและก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงานในค าส่ังโครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน การจัดโครงสร้าง
องค์กรอย่างเป็นทางการดังกล่าวมีวิธีการตามแผนภูมิข้ันตอนการจัดโครงสร้างองค์กร 
 
5.1  สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment) 
      ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
 (1)  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (Capability and Capacity) 
               โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีการวางแผนประเมินความต้องการอัตราก าลังโดยการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในทุกภาคเรียน  โดยแยกตาม เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท าให้ทราบภาพรวมของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ  โดยละเอียด โรงเรียนก าหนดให้
ครูผู้สอนทุกคนได้สอนตรงกับวุฒิการศึกษาของตนเองหรือความถนัด โดยใช้เกณฑ์อัตราก าลังครูต่อ
จ านวนนักเรียนท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดตามระเบียบราชการในสายปฏิบัติการสอน ได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้เต็มประสิทธิภาพ โรงเรียนมีด าเนินการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง  ดังนี้ 

1. ส ารวจความต้องการอัตราก าลัง/ด้านขีดความสามารถ คือ ความรู้ และ  ทักษะ
(วิชาเอก/วิชาโท) ความถนัด/ความเช่ียวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากร เพื่อพิจารณา
ให้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ก าหนดภาระงานและอัตราก าลัง เพื่อให้
บุคลากรได้ท างานในกลุ่มงานท่ีตนเองถนัดซึ่งก่อให้เกิดความต้ังใจในการท างานและส่งผลให้งาน
ประสบความส าเร็จ 

2. จัดท าแผนอัตราก าลัง  โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเคล่ือนไหว จากข้อมูล 
สารสนเทศบุคลากร แนวโน้มการขอย้าย การเกษียณอายุราชการแต่ละปี เพื่อก าหนดต าแหน่ง     
และจ านวนบุคลากรท่ีต้องการตามคุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะ โดยพิจารณาร่วมกัน 

3. น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อวางแผนการบริหารงานก าหนดให้
ครูผู้สอนได้สอนตรงกับวุฒิการศึกษา กลุ่มสนับสนุนการสอนพิจารณาจากภาระงานท่ีตรงกับ
ความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู่แต่งต้ังคณะท างานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน  

4. ก าหนดการประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะของบุคลากร โดยประเมิน  
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้แบบประเมิน
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ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  และรายงานผลการประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล 
               5. โรงเรียนมีการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ส ารวจความต้องการครูในแต่ละกลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ คาบสอน จ านวนห้องเรียน นักเรียนและแผนการเรียนท่ีโรงเรียนเปิดสอน  ให้เหมาะสม
ตามความจ าเป็นและเสนอจ านวนอัตราก าลังท่ีพึงมีในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมท้ังภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงการมีประสิทธิภาพ การไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด  และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์  วิธีการ เงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  เสนออัตราก าลังต่อโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด
ตามล าดับ 

ภาพประกอบที่ 5.1 ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (Capability and Capacity) 
 
    (2) บุคลากรใหม่ (New Workforce Member) 
        เมื่อขาดแคลนบุคลากรในระหว่างปีการศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีวิธีสรรหา 
ว่าจ้าง บรรจุ บุคลากรใหม่เพื่อทดแทนอัตราท่ีขาด  โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 
         1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่าง ๆ ประเมินความเพียงพอของบุคลากร โดยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พิจารณาจากการเพิ่ม/ลดของบุคลากร และคาบสอนเฉล่ียในส่วนของกลุ่มงานต่าง ๆ
พิจารณาจากภาระงาน โรงเรียนน าข้อมูลมา วิเคราะห์วางแผนอัตราก าลัง เมื่อมีต าแหน่งว่าง เช่น 
บุคลากรเกษียณอายุราชการ บุคลากรย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีหน่วยงานอื่น โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรมาวางแผนสรรหาบุคลากรใหม่ ให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการ 
         2. น าผลการวางแผน วิเคราะห์อัตราก าลังตามความต้องการแต่ละต าแหน่ง และน าผล
การวิเคราะห์มาประเมินจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมโดยก าหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตาม
ความต้องการแต่ละต าแหน่งกรณีการรับย้ายหรือบรรจุข้าราชการครูจะด าเนินการดังนี้ 
  2.1 การรับย้ายบุคลากรแทนต าแหน่งท่ีว่างลง จะด าเนินการโดยผ่านความเห็นชอบ
จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
  2.2 การบรรจุบุคลากร โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งานต่าง ๆ เสนอผ่าน
ความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา และ
เสนอความต้องการด้านอัตราก าลังไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อ
ด าเนินการรับย้ายหรือบรรจุบุคลากรใหม่ 
  2.3 กรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังให้กับโรงเรียนเพื่อบรรจุข้าราชการครู จะ
พิจารณาจ้างครูอัตราจ้าง โดยยึดแผนอัตราก าลังท่ีวางไว้แล้ว การจ้างบุคลากรทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

ส ารวจความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล 
รายงานกลุ่มบริหาร

ตามล าดับ 
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ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

บรรจุเข้าสู่ต าแหน่ง 

วางแผนวิเคราะห์อัตราก าลัง 

การรับย้ายบุคลากร 

จัดอัตราก าลังให้เหมาะสม 
โดยก าหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ตาม

ความต้องการแต่ละต าแหน่ง 

การจ้างบุคลากร การบรรจบุุคลากร 

เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานได้เหมาะสมกับต าแหน่งท้ังด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
ตามคุณสมบัติท่ีก าหนดให้ตรงกับความต้องการและลักษณะงาน โดยมีขั้นตอนการสรรหาการจ้าง 
ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครบุคลากรตามสาขาวิชา 
2) แต่งต้ังกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร 
3) รับสมัครและตรวจสอบเอกสารของบุคลากรท่ีแสดงถึงหลักฐานของการมี 

คุณสมบัติตามทีก าหนด 
4) สอบแข่งขันและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมโดยปฏิบัติตาม 

กระบวนกาขั้นตอนการสรรหาบรรจุแต่งต้ังบุคลากรของโรงเรียน 
5) ประกาศผลการสอบแข่งขัน และด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลาย

ลักษณ์อักษร บรรจุเข้าสู่ต าแหน่ง 
 3. เมื่อมีบุคลากรใหม่เพิ่มขึ้น โรงเรียนมีกระบวนการรักษาบุคลากรใหม่ โดยจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและวัฒนธรรมองค์กร มีระบบพี่เล้ียงคอยสอนงาน
และเปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้งานเพิ่มเติม การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ พิจารณา
จากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์หลังจากนั้นส่งต่อบุคลากรไปยังกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5.2 แสดงกระบวนจัดอัตราก าลังบุคลากรใหม่ (New Workforce Member) 

รับสมัคร 

ทดสอบ 

สัมภาษณ์ 
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  (3)  ความส าเร็จในงาน (Work Accompliishment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5.3  แสดงกระบวนการท างานให้บรรลุผล 
 
     โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีโครงสร้างบริหารงานบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนและ
ระบบบริหารบุคคลยังคงให้องค์กรมีผลลัพธ์ดี ตอบสนองพันธกิจ วิสัยทัศน์และท าให้โรงเรียนสามารถ
แข่งขันได้โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนให้เหมาะกับ
ระบบงานของโรงเรียนมีการจัดให้ครูได้สอนตรงตามความถนัด/ความสามารถและตรงตามวิชาเอกให้
มากท่ีสุดรวมท้ังสนับสนุนให้ปฏิบัติงานพิเศษอื่น ๆ  อย่างน้อยคนละหนึ่งงานพร้อมท้ังจัดส่ือ และ
อุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเช่นเครื่อง
โปรเจ็คเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ส่งเสริมให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์
เกิดแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  สร้างความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปิด
โอกาสให้ครูได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้รับความรู้ใหม่ ๆ  รวมท้ังสนับสนุนให้ครูได้ใช้ความสามารถใน
เชิงบวกอย่างเต็มท่ีซึ่งโรงเรียนได้ค านึงถึงการรักษาคนดีคนท่ีมีศักยภาพให้อยู่อย่างมีความสุขดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/ ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเช่นจัดสวัสดิการด้านเส้ือผ้าชุดกีฬาจัดท าประกัน 
อุบัติเหตุให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคน 

3. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
4. การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรเช่นการเยี่ยมเยือนในยามเจ็บป่วยการมอบ

ช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ การจัดงานมุทิตาจิตแก่คุณครูท่ีเกษียณอายุราชการ การ

จัดท าโครงสร้างการบริหารงานและก าหนด
ภาระงาน  บทบาทหน้าที่ 

ประชุมสร้างความเข้าใจ 

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และภาระงาน การนิเทศ  ติดตาม 

ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
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ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในกรณีท่ีญาติพี่น้องเสียชีวิต ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

5. การยกย่องชมเชยช่ืนชมและแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น การแสดงความยินดี
ในการเล่ือนวิทยฐานะ แสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

6.  การสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และปลูกฝังความรักต่อองค์กร 
 

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (Workforce Change Management) 
      โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มีวิธีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ส ารวจ  รวบรวมข้อมูล เตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน ตามบทบาท
หน้าท่ี ตามสายงานของแต่ละคน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

2. วางแผนกรอบอัตราก าลังตามทิศทางในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการ 
เปล่ียนแปลงด้านอัตราก าลัง การจัดเตรียมการและบริหารในช่วงท่ีมีการเพิ่ม/ลดจ านวนบุคลากรอยู่
เสมอ โดยการแบ่งภาระงานให้เหมาะกับสมรรถนะและจ านวนบุคลากร 

3. มีการจัดประชุมช้ีแจงข้อราชการ  นัดหมายการปฏิบัติงานตามค าส่ัง  ให้บุคลากร 
รับทราบล่วงหน้า 

4. จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น    
เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถ ตามภาระงานและบทบาทหน้าท่ี 

5. กรณีมีการเกษียณอายุราชการ/ ย้าย  กลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างจัดวางตัวบุคลากร 
เพื่อสืบทอดภาระงานแทนครูท่ีจะเกษียณอายุราชการ/ ย้าย ด้วยการให้บุคลากรดังกล่าวถ่ายทอด
ภาระงานเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรท่ีมีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5.4 การจัดการการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร 
 
 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (Workforce Climate) 

(1) สภาพแวดล้อมของการท างาน(Workplace Environment) 
          โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ด าเนินการตามรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมของการ

ท างาน ดังนี้ 
 
 

ส ารวจ  รวบรวม
ข้อมูล 

วางแผน  

3 ปีข้างหน้า 
ประชุมชี้แจง 

อบรม 

ศึกษาดูงาน 
ปฏิบัติงาน 
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1. แต่งต้ังคณะกรรมการดูแลอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียน ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป โดยงานอาคารสถานท่ีและงานส่ิงแวดล้อม 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สุขภาพของบุคลากร โดยงานอนามัย
โรงเรียน 

3. ส ารวจสภาพแวดล้อม น ามาก าหนดนโยบายและวางแผนการป้องกันภัยให้เป็นมาตรฐาน
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เช่ือมโยงแผนงานและมาตรการด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพและ
ด้านส่ิงแวดล้อมในการท างานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและระเบียบต่าง ๆ ตามบริบทท่ีเหมาะสม
ของโรงเรียน 

4. ด าเนินงานภายใต้งานประจ าตามโครงสร้างการบริหารและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5. ก ากับ ติดตาม รายงานผลตามข้ันตอน ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความมั่นใจ 

ปลอดภัยด้านสุขภาพอานามัย และสวัสดิภาพในการท างาน 
6. น าข้อมูลท่ีได้มาวางแผนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในปีการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างานด้านสถานท่ีโรงเรียนได้จัด
บรรยากาศของอาคารเรียนโดยมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของบุคลากรจัดบรรยากาศโดยมุ่งเน้นความรู้สึกด้านจิตใจมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามสร้าง
บรรยากาศท่ีร่มรื่นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานรวมท้ังใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนและภายในห้องเรียนก็มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นระเบียบมีการจัดป้ายนิเทศภายใน
ห้องเรียนนอกจากนี้ในส่วนของอาคารประกอบ เช่น ห้องสมุด อาคารห้องประชุม ห้องพยาบาล    
โรงอาหาร  ห้องน้ า  ห้องส้วม ห้องส านักงานต่าง ๆ ก็จัดเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบ  ท้ังนี้รูปแบบของ
การด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม ปรากฏดังตารางข้างล่างนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงรูปแบบของการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

การด าเนินการ ตัวชี้วัด 

1. ด้านความปลอดภัย - มีการแต่งต้ังเวรยามรักษาความปลอดภัย 
หมุนเวียน 2 ผลัดโดยกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนจะด าเนินการออกค าส่ังแต่งต้ังรวมทั้ง
ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงาน  ครูชาย
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางคืน  ครูสตรีปฏิบัติหน้าท่ีเวร
กลางวันและเวรในวันหยุดราชการ 

- ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการรักษา 
ความปลอดภัย 

2. ด้านการป้องกันภัย
ในสถานศึกษา 
 

- มีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง และติดต้ังกล้อง
วงจรปิด ประจ าอาคารต่างๆ อย่างครบถ้วน และมี
การจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัย 

- จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการ 
อบรมหลักสูตรการขับขี่
ปลอดภัย  
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สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

การด าเนินการ ตัวชี้วัด 

3. ด้านการส่งเสริม 
สุขอนามัย 
 

- มีการจ้างบุคลากร เพื่อดูแลรักษาความสะอาด
ของอาคารสถานท่ีอย่างเป็นระบบ โดยกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไปจะเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
- มีโครงการให้ครูและบุคลากรตรวจสุขภาพ
ประจ าปี โดยงานอนามัยโรงเรียน จะเป็น
ผู้รับผิดชอบและประสานด าเนินการ 

- ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความสะอาด 
- จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับ 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

4. ด้านบรรยากาศใน
การท างาน 
 

- มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการท างาน มีกิจกรรม    
5 ส โดยกลุ่มบริหารงานท่ัวไป เป็นผู้ก าหนด 
แนวทางในการจัดกิจกรรม มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของบุคลากร
อย่างแท้จริง 

- ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อกิจกรรม
เสริมสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน 
 

5. ด้านการป้องกัน
และควบคุมอุบัติเหตุ
ในการก่อสร้าง 

- ด าเนินการเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และอันตรายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 
- ติดป้ายเตือนเขตอันตราย บริเวณท่ีมีการก่อสร้าง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อนักเรียนและบุคลากร 

- รายงานผลการเกิด
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 

6. การจัดหาอุปกรณ์
ที่จ าเป็นส าหรับการ 
ปฏิบัติงาน 
 

-มีการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศระบบเครือข่าย
ให้ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรมีอุปกรณ์ 
และเครื่องมือท่ีทันสมัยไว้ใช้ในการปฏิบัติงานโดย
ศูนย์สารสนเทศจะเป็นหน่วยงานหลักในการ
ก าหนดเกณฑ์และด าเนินการ 

-จ านวนเครื่องประมวลผล 
(คอมพิวเตอร์) 
-การขยายเครือข่าย 
Internet 
 



58 
 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

• ห้องส านักงาน 
• บรรยากาศการท างาน 
• ประกันอุบัติเหตุ 
• ตรวจสุขภาพประจ าปี 
• อุปกรณ์ในการท างาน 
• ความเพียงพอของความสว่าง 

การประเมิน 

• ความพึงพอใจ 

ปรับปรุง 

• สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 5.5 แสดงสภาพแวดล้อมในการท างาน (Workplace Environment) 
  

  (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ 
  โรงเรียนมีนโยบายในการบริการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรได้แก่ สิทธิใน  
การลาป่วย  ลากิจ  ลาคลอดของบุคลากรตามเกณฑ์การลาของ สพฐ.  สิทธิในการรักษาพยาบาล
ลูกจ้างของประกันสังคม  การท าประกันอุบัติเหตุของบุคลากรทุกคน  จัดสวัสดิการงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากรในการอบรมพัฒนาตนเอง   จัดยานพาหนะให้บริการเมื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ให้ขวัญ
ก าลังใจเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ และท าความดี  
 
5.2   ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
 ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Workforce Engagement and 
Performance) 

(1) วัฒนธรรมองค์กร(Organization Culture) 
  วัฒนธรรมในองค์กรมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการท างานของบุคลากรทุกๆ ฝ่าย  
เพราะในการท างานท่ีจะท าให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรท่ีดีได้นั้น  เริ่มต้ังแต่บรรทัดฐานขององค์กรท่ี
เป็นทางการ  มีการแลกเปล่ียนทักษะความคิดเห็นต่าง ๆ  มีกล่องรับความคิดเห็นการประชุมครูการ
ท างานเป็นทีม  การส่งข่าวสาร  การส่ือสารของบุคลากร  การติดต่อส่ือสาร เช่น  การโทรศัพท์
โดยตรง  การส่งเอกสาร  และการส่งข้อความผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์  เป็นต้น  บุคลากรในโรงเรียน มี
ความรัก ความสามัคคี มีศรัทธาในสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ พบปะ พูดคุย ปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน  น าข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากการท างานมาวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน  มีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และน าไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท าให้โรงเรียนมั่นใจว่า
วัฒนธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของความคิด บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง 
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วัฒนธรรมองค์กร 

สร้างบรรทัดฐาน
องค์กร 

แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การติดต่อสื่อสาร การประชุม การท างานเป็นทีม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 5.6 แสดงวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 

(2) ปัจจัยการขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of Engagement) 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้มีการด าเนินการสร้างความผูกพันและผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร มีการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหลายฝ่าย ซึ่งประเมินจากภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรโดยใช้แบบสอบถาม ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การเล่ือนวิทยฐานะ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และงานพิเศษท่ีได้รับ
มอบหมาย ความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน เพื่อก าหนดปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร และด าเนินการปรับปรุงการจัดสวัสดิการให้เหมาะสม เช่น การท า
ประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรทุกคน การขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
รางวัลครูท่ีปรึกษาดีเด่นของโรงเรียนเป็นต้น 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ด าเนินการตามวิธีการสร้างความผูกพันและผลการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการสร้างความผูกพันผ่านโครงการและกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกีฬา
ภายในสถานศึกษา  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (OPEN HOUSE)  กิจกรรมวัน
อาเซียน งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โครงการศึกษาดูงาน  โครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  โครงการอบรมสัมมนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นต้น  
มีการประชุมร่วมกันในการก าหนดปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพันโดยการสร้างความเข้าใจในทิศทางของ
องค์กร การยกย่องชมเชย ให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการตามความเหมาะสมกับระบบการท างานของ
บุคลากร การจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ และมีการประเมินความพึงพอใจเมื่อส้ินปี
การศึกษา 
  

การส่งเอกสาร โทรศัพท์ Line 
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ภาพประกอบที่ 5.7  แสดงกระบวนการการขับเคลื่อนความผูกพัน 
   

(2) การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Engagement) 
  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีการประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยการสังเกต 
ส ารวจความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บุคลากรเกิดความรัก สามัคคี มีความ
ศรัทธาในสถาบัน ผูกพันกับโรงเรียน เคารพความอาวุโส ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว จากการเป็น
แบบอย่างของผู้น าระดับสูง ให้ความส าคัญ ด้วยความเสมอภาคแก่บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การร้องทุกข์ ไม่มีการขาดงาน ภายในโรงเรียนและประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องมีการ
ส ารวจความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  น าข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายมา
วิเคราะห์  ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อน าไปปรับปรุงส่วนท่ีการปฏิบัติงานยังไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร  
และส่วนท่ีบรรลุผล ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5.8 แสดงการประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 

(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มีระบบการจัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน หลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติ
ราชการมาพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายและตัวชีว้ัด แต่งต้ังกรรมการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานเป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 

ประชุม • ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 

จัดกิจกรรม • สายสัมพันธ์  สังสรรค ์

ประเมินผล • ความพึงพอใจ 

ส ารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ ประเมิน 
พัฒนา 

ปรับปรุง 
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  2. ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน  
   2.1ครูและบุคลากรเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองส่งฝ่ายบุคคล 
   2.2ผู้รับผิดชอบประเมิน ผู้อ านวยการโรงเรียนประเมินหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานประเมินครู  
   2.3ส่งผลการประเมินให้ผู้อ านวยการเป็นผู้สรุปผล  
   2.4แจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินทราบ 
   2.5แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบ 
  3. น าเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบความดีความชอบ 
  4. ยกย่องชมเชยผู้ท่ีมีผลการประเมินดีเด่น และนิเทศก าชับติดตามถึงผลการ
ปฏิบัติงานยังไม่ส าเร็จ 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 5.9 แสดงการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

 
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (Workforce and Leader Development) 

  (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System) 
  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีระบบการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนให้ บุคลากรท่ีมีความช านาญงาน และมีประสบการณ์ถ่ายทอด
สู่ผู้เรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของโรงเรียน แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีโดยครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและมุ่งให้บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะตามภาระงานบุคลากรทุกคนได้รับการปลูกฝังในด้านการปฏิบัติงานอย่างมี
จริยธรรม 
  โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนและร่วมกันสร้างกฎระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู การมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ต้ัง
มั่นในความยุติธรรมและมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยก าหนดให้ครูแต่งกายให้เรียบร้อยเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา แบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติงานตามระบบขั้นตอนท่ีถูกต้อง 
ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  

โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในหลักสูตรท่ีสอดคล้อง 
กับภาระงาน  มุ่งเน้นผู้รับบริการและสนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีความช านาญงานมีประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้บอกเล่าประสบการณ์ให้แก่เพื่อนร่วมงานในรูปแบบของการฝึกอบรมการสอนงาน
และการเป็นพี่เล้ียงให้แก่บุคลากรท่ีบรรจุใหม่หรือบุคลากรท่ียังไม่มีความช านาญในเรื่องนั้นและการ

ปฏิบัติงาน นิเทศติดตาม ประเมินผล 
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บันทึกองค์ความรู้เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้เข้าไปศึกษาได้ส่วนผู้บริหารจะเข้าร่วมฝึก อบรม/สัมมนาใน
หลักสูตรด้านการบริหารอย่างสม่ าเสมอ 

โรงเรียนก าหนดให้บุคลากรท ารายงาน สรุปความรู้ท่ีได้รับจากการไปฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน และบันทึกองค์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานไว้ให้เป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งให้บุคลากร
คนอื่นเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และจัดประชุม / ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันเป็นระยะ 
ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรท่ีลาออก หรือเกษียณอายุไปยังบุคลากรรุ่นใหม่ท่ี
ยังปฏิบัติงานอยู่ได้เป็นการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา( Learning and Development  
Effectiveness) 
  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้และ
การพัฒนาจากผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การศึกษาต่อและการเพิ่มวุฒิการศึกษา การเล่ือน
วิทยฐานะ การอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาและดูงาน งานวิชาการ ผลงานวิจัย ส่ือการสอน ครูท่ีได้รับ
รางวัลเกียรติยศด้านต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียน และผลจากการประเมินภายในและภายนอก 

บุคลากรท่ีเข้าร่วมการอบรมจะต้องจัดท ารายงานหลังการอบรมพร้อมเสนอให้ 
ผู้บริหารรับทราบและขยายผลการอบรมให้กับเพื่อนร่วมงาน  นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินการเรียนรู้และพัฒนาท่ีสะท้อนออกมาจาก 
ผลการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง   
  (3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Progression) 
  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 
ศึกษาดูงานท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ แล้วน ามาขยายผลศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นหรือ
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเอง จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ เปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้านการ 
ปฏิบัติงาน โดยส ารวจข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการหรือการย้ายเพื่อมาวางแผนพัฒนา
เตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งงานในอนาคตด้วยระบบสารสนเทศงานบุคคลากร เช่น ต าแหน่งผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่าง ๆ  

การวางแผนพัฒนาสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารหรือผู้น าตามโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน มีแนวปฏิบัติโดยพิจารณาจากคุณสมบัติคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ทักษะในการท างานท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งมีพี่เล้ียงคอยสอนงาน  และเตรียมเอกสารการปฏิบัติงาน
ไว้รองรับให้บุคลากรใหม่ได้ศึกษาหาความรู้ ถึงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติท่ีเป็นระบบ มีการพัฒนา
บุคลากรใหม่ด้วยการส่งไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
ตามสายงาน  
 
 
 


