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มาตรฐานการให้บริการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

หมวด 5  

บุคลากร (Workforce) 

5.1  สภาพแวดล้อมของบุคลากร(WORKFORCE  Environment) 

  ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง(Workforce Capability and Capacity) 

      (1) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร(Capability and Capacity) 

           จากวิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นสถานศึกษาช้ันนำ  มุ่งพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานวิถีไทย   นำมาซึ่งการ

พัฒนาบุคลากร  โดยศึกษาข้อมูลในองค์กรเพื่อประเมินความต้องการอัตรากำลัง  ด้านขีดความสามารถของ

บุคลากรให้ตรงตามภาระงานในกลุ่มสาระ  กลุ่มงาน  ท่ีต้องการตามภาระตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

คำอธิบายงานในตำแหน่งท่ีต้องการบุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ี  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินตามกรอบอัตรากำลัง 1 ปีงบประมาณ 

จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

 

กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน สำรวจแล้วเสนออัตรากำลังเมื่อมีอัตราว่างแต่ละปีงบประมาณ 

จัดทำแผนอัตรากำลังรายปี 

วิเคราะห์ภาระงานเพื่อสรรหาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะเหมาะสมท่ีสุด 

เสนอแผนอัตรากำลังต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน 

รวบรวมและทำข้อมูลอัตรากำลังในภาพรวม 

ไม่เห็นชอบ 

คำอธิบายภาระงาน/ ภาระงานของตำแหน่งงาน/คุณสมบัติบุคลากรท่ีต้องการ 

เห็นชอบ 

เสนอข้อมูลต้นสังกัดเพื่อ

จัดสรรอัตรากำลัง 
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แผนภาพที่ 5–1 การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลัง 

  การวางแผนอัตรากำลังเป็นไปตามภาระการทำงาน เพื่อให้ครูได้สอนตรงวิชาเอก มีช่ัวโมงสอน

น้อยลง  เมื่อเปรียบเทียบต้ังแต่ปี 2558 – 2560 มีสอนตรงวิชาเอกมากขึ้น  ส่วนการประเมินมีภาคเรียนละ 1 

ครั้ง  ในรูปแบบของแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและรายงานผลการประเมิน

ตนเอง  นำผลท่ีได้มาทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 

 

  (2)  บุคลากรใหม่ (New Workforce Members) 

  โรงเรียนมีการจัดทำแผนอัตรากำลังมาวิเคราะห์และกำหนดคุณสมบัติความรู้  มีการสัมภาษณ์ประวัติ  

ความชอบ  ความถนัดในการทำงานของบุคลากร  ก่อนการมอบหมายงานในแต่ละตำแหน่งเพื่อทดแทนกรณี

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  จากสถิติปี 2558 – 2560  โรงเรียนจะได้รับการจัดสรรบุคลากรมา

ทดแทนอัตราว่างทุกปี  เช่น ปี 2559 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 10 อัตรา มีบรรจุทดแทน 22 อัตรา 

หรือ ปี 2560 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 10  อัตรา มีบรรจุทดแทน 25 อัตรา เป็นต้น  ซึ่งการได้มา

ของบุคลากรดังแผนภาพต่อไปนี้  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 5–2 กระบวนการจัดหาบุคลากรใหม่ 

 

บุคลากรใหม่ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมสัมมนา “ธรรมเนียมเตรียมน้อม”/ อัตลักษณ์โรงเรียน 

ประเมินสมรรถนะของบุคลากร 

ขอจัดจ้างอัตราจ้างตามระเบียบ

ราชการ 
– กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศรับสมัคร 

– กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน ดำเนินการคัดเลือก 

-  กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศผลการคัดเลือก 

– กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดทำสัญญาจ้าง 

  

 

สพม.2 เสนอวิชาเอกที่ต้องการ 

รับย้าย/รับโอน กศจ. 

ขอรับย้าย/รับโอนตามระเบียบ

ราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล เสนอวิชาเอก 

ที่ต้องการรับย้าย/รับโอนไปยัง สพม.2 

วิเคราะห์ความต้องการเพื่อพิจารณาอัตราว่าง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

เสนอเรื่องขอบรรจุไปยัง  

สพม.2 

ขอบรรจุตามระเบียบ ก.ค.ศ. 
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 กลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการให้บุคลากรใหม่เพื่อปฐมนิเทศและจัดอบรมสัมมนา “ธรรมเนียมเตรียม

น้อม”  ให้บคลากรใหม่เรียนรู้ระบบงาน   การพัฒนางานและสามารถทำงานต่างๆ แทนบุคลากรคนอื่นในกรณีท่ี

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  เช่น การมอบแนวทางการขับเคล่ือนการทำงานกับบุคลากรในโรงเรียนแต่ละกลุ่มงาน  

ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพันของโรงเรียน  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการขับเคล่ือนความผูกพันในโรงเรียน   เพื่อให้

ทราบถึงลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองค์กร  ได้แก่  “ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ  ร่วมแก้ไขปัญหา” ซึ่ง

บุคลากรทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาตามคำขวัญของโรงเรียน “โรงเรียนของเรา  เราช่วยกัน”  เช่น  การมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร  การได้รับบริการและสิทธิประโยชน์  บุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับสิทธิ

ประโยชน์ตามระเบียบราชการ การจัดระบบสวัสดิการออมทรัพย์ เป็นต้น 

 

 

 

         (3)  ความสำเร็จในงาน (Work Accomplishment) 

              โรงเรียนมีรูปแบบการทำงานสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ  

ได้แก่  การบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  ( Participation Management )  ตามคำขวัญของโรงเรียน  

“โรงเรียนของเรา  เราช่วยกัน” ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการบริหารงานแบบ TUN Model ของโรงเรียน โดย 

ผู้นำระดับสูง คือความเป็นหนึ่งเดียวกัน( U:Unity)และยังสอดคล้องกับสมรรถนะครูตามกระทรวงศึกษาธิการ 

กำหนดท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน เช่น งานโภชนาการและงานจัดเล้ียงคัดเลือกบุคลากร

มาปฏิบัติหน้าท่ีจากการพิจารณาวิชาเอกคหกรรม  งานบริการชุมชนพิจารณาวิชาเอกสังคมศึกษา  เพื่อให้

บุคลากร มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจน  ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ  หัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้างานจะเป็นผู้

พิจารณาตามความเหมาะสม  ซึ่งโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน( ดังแผนภาพ OP– 2  โครงร่าง

องค์กร หน้า 7 ) นอกจากนี้ยังมีการจ้างครูท่ีเกษียณอายุราชการมาช่วยสอนงานให้ครูรุ่นหลังเพิ่มเติม  และ 

บางท่านก็อาสามาช่วยงานโรงเรียนโดยไม่รับเงินตอบแทน เช่น งานห้องสมุด งานสหกรณ์โรงเรียน  นักพัฒนา 

เป็นต้น จากแผนปฏิบัติการโรงเรียนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรโดยมีช่ัวโมงอบรมพัฒนา

ครบ 20 ช่ัวโมง/ปี และปี 2560 กลุ่มสาระต่างประเทศมีช่ัวโมงอบรมพัฒนาครบ 20 ช่ัวโมง/ปี  ครบ 100%  

เช่น  การอบรมการจัดทำ E-Book การอบรมใช้ส่ือเทคโนโลยีช่วยสอน อบรมการทำวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียน 

มีการจัดบริการห้องสำหรับจัดกิจกรรมเฉพาะ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ  

มีการให้ความร่วมมือโดยการทำ MOU ด้านการศึกษากับประเทศในอาเซียน  เช่น จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และ

มีการสนับสนุนให้ครูทำผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ  และการศึกษาต่อระดับสูง ส่งผลให้บุคคล 

ภายนอกยอมรับและเช่ือมั่น  ศรัทธาต่อโรงเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากคะแนนการ
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ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  บางรายวิชามีคะแนนสูงสุด

ระดับประเทศ  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันช้ันนำระดับประเทศ  นอกจากนั้นยังมี

นักเรียนท่ีสามารถสอบผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติได้(ปรากฏในหมวด 7 ผลลัพธ์)  

            (4)  การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (Workforce  Change  Management) 

                 โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรท้ังระยะส้ันและระยะกลาง  

                 1) ด้านขีดความสามารถ  มีโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดประชุม อบรมพัฒนาครบ 20 

ช่ัวโมง/ปี  ให้ความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่องท้ังฝ่ายปฏิบัติการสอนและฝ่ายสนับสนุน  เพื่อเพิ่มทักษะสู่ความ

เป็นมืออาชีพมากขึ้น  มีสมรรถนะในการทำงานได้ถูกต้องรวดเร็วเกิดความชำนาญงานมากขึ้น   

                 2) ด้านการจัดเตรียมอัตรากำลัง  ได้วางแผนจัดเตรียมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ

เหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังข้าราชการครูและอัตราจ้าง  โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการทำงานแต่ละด้านเพื่อทดแทนบุคลากรเดิมท่ีจะเกษียณอายุราชการ ย้าย ลาออก เป็นต้น 

เพื่อให้การปฏิบัติงานทุกด้านราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และยังวางแผนการทดแทนอัตรากำลังระยะ 3 ปี เพื่อ

ความต่อเนื่องของงานในโรงเรียน  จัดหาครูท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านท่ีขาดแคลนมาสอนแทนตามภาระ

งานท่ีได้วางไว้  ส่วนแผนระยะยาวได้ให้มีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาครูท่ีจะสอนในโปรแกรม 

EP, IP ในอนาคตด้วย และให้ครูไปศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนให้ประสบผลสำเร็จในอนาคตอย่างยั่งยืน  

      ข. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (Workforce Climate)  

          (1) สภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

           โรงเรียนดำเนินการพิจารณาจุดท่ีมีความเส่ียง  ความไม่ปลอดภัยบริเวณต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  จึงจะส่งผลให้การจัดการเรียน

การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

1. สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี  ส่งเสริมและดูแลการใช้อาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์และ

คุ้มค่า มีสถานท่ีปฏิบัติงาน เช่น มีห้องสำนักงานต่างๆ  ห้องอาหาร หอประชุม  สนามกีฬา มีอุปกรณ์ท่ีจำเป็น

เพื่ออำนวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์ ระบบเสียงตามสาย เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน สัญญาณ

อินเทอร์เน็ตและมีการบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ มีการจ้างบริษัททำความสะอาดห้อง

สุขาและบริเวณอาคารเรียน  มีสนามกีฬา  สถานท่ีออกกำลังกายให้พร้อมท่ีใช้งานเป็นประจำสม่ำเสมอ  

2. ความปลอดภัย มีการตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัยรักษาการณ์และดูแลความปลอดภัยผลัดเปล่ียนตลอด  24 ช่ัวโมง  จัดให้มีครูเวร  ติดต้ัง

กล้องวงจรปิดตามอาคารเรียนและบริเวณภายในโรงเรียนตามจุดต่างๆ   ติดต้ังอุปกรณ์ถังดับเพลิงและมีการ

ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง จัดทำป้ายแสดงการหนีไฟบนอาคารเรียน   ส่งผลให้โรงเรียนไม่มีเหตุร้ายแรง ไม่เกิด

ความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ  ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุข 
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 3. ด้านสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพอนามัย มีห้องพยาบาลและการให้ความปรึกษาด้านสุขภาพใน

เบ้ืองต้น  โดยครูท่ีจบด้านพยาบาลดูแลสุขภาพอนามัยท่ีดี  มีการตรวจสุขภาพประจำปี  มีบริการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคและจัดทำประกันอุบัติเหตุใหแ้ก่ นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  มีระบบโภชนาการ

ดูแลติดตามการจำหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมท่ีถูกสุขลักษณะอนามัย มีคุณภาพและจัดให้มีการตรวจสอบ

คุณภาพอาหาร มีศูนย์บริการล้างภาชนะให้มีความสะอาด   

   4. ด้านสภาพแวดล้อมทางกระบวนการทำงาน  สำรวจสภาพปัจจุบันเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 

กำหนดบทบาทและมอบหมายงานอย่างชัดเจน ติดตามดูแล ช่วยเหลือและยกย่องชมเชย มีการสร้างขวัญ

กำลังใจและเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละคนอย่างเต็มท่ี  มีการสนับสนุนและอำนวยความ

สะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดสวัสดิการและการจัดการด้านต่างๆ ด้วย 

 

ตารางที่ 5 – 1 กิจกรรมส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงาน   

 กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา 

1.เสริมสร้างกำลงัใจและวัฒนธรรมองค์กร เช่น ของขวัญ 

วันเกิด  เย่ียมไข้ รับขวัญหลานคนใหม่ รับบุคลากรใหม ่

ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ตลอดปี  

2. การออกกำลังกายทุกวันพุธ,  กีฬาสหวิทยาเขต  ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ตามแผนปฏิบัติงาน 

3. 5 ส และ Big Cleaning ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ตามแผนปฏิบัติงาน 

4.การตรวจสุขภาพประจำป ี/ ฉีดวัคซีน งานสนับสนุนบริหาร /หัวหน้างาน ปีละ 1 ครั้ง  

5.มอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร จากการคัดเลือกบคุลากรดีเด่น/

ครูดีที่หนูรัก เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยทำการสำรวจความ

คิดเห็นจากผู้บริหาร  ครู นักเรียน 

ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ปีละ 1 ครั้ง 

6.การตรวจสุขภาพประจำป ี/ ฉีดวัคซีน งานสนับสนุนบริหาร /หัวหน้างาน ปีละ 1 ครั้ง  

7.การพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงาน /อบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ตามแผนปฏิบัติงาน 

8.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Classroom meeting) ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ตามแผนปฏิบัติงาน 

9.ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันครอบครัว ต.อ.น.) ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ปีละ 1 ครั้ง 

10.ประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ปีละ 2 ครั้ง 

 กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา 

11.การประเมินผลการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการประเมินฯ  ปีละ 2 ครั้ง  

12.การให้ความดีความชอบ  คณะกรรมการเลื่อนข้ันเงินเดือน  ปีละ 2 ครั้ง  

13. ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน (11 สิงหาคม ) ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ปีละ 1 ครั้ง 

14. การขอเครื่องราชอสิริยาภรณใ์ห้แก่บุคลากร ผู้บริหาร/บคุลากร/หัวหน้างาน ปีละ 1 ครั้ง 

 

           จากข้อมูลปี 2558-2560 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการจัด

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกระบวนการทำงานอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ดังตารางท่ี 7-15หมวด7หน้า87) 
 

     (2)  นโยบายและสิทธิประโยชน์(Workforce Benefits and Policies)  
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           1) ด้านนโยบาย  โรงเรียนมุ่งสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร  โดยกำหนดนโยบายการใหบ้ริการ

และสิทธิประโยชน์  จะพิจารณาตามความหลากหลายของบุคลากรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ ดังนี้ 

                1.1) ด้านบริการส่ิงอำนวยความสะดวกพื้นฐานและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสาหรับสำนักงาน เช่น  พื้นท่ี

ปฏิบัติงาน  เครื่องคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์  โทรสาร วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  จัดบริการยานพาหนะไปปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  บริการระบบห้องสมุดออนไลน์ผ่าน  Application TUN 

eBook  และห้องสมุดสารสนเทศไว้บริการในการสืบค้นข้อมูลแก่ครูและบุคลากร  เป็นต้น  

                1.2) บุคลากรร่วมกันออกแบบปรับปรุงสำนักงาน  ห้องปฏิบัติการ  พื้นท่ีจำเป็นต่อการเรียนรู้ มี

การจัดสรรพื้นท่ีในการปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและบริการตามลักษณะงานท่ีแตกต่าง 

เช่น  สวนเกษตรสำหรับเรียนเกษตร  เรือนไทยสำหรับเรียนรู้ดนตรีไทย  โดมสำหรับเรียนพละศึกษา เป็นต้น 

           2) ด้านสิทธิประโยชน์   

 

ตารางที่ 5 – 2  รายการสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในโรงเรียน 

รายการสิทธิประโยชน์ 
ผู้รับสิทธิประโยชน์ 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ลูกจ้าง 

การจัดต้ังตัวแทนครูเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ / / - - 

มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา จากการ

ประเมินของผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้างานท่ี

เกี่ยวข้องและสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนด้วย 

/ / / / 

ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ / / / / 

จัดเรียนเสริมภาษาอังกฤษ / / / / 

กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ เช่น แสดงความ

ยินดีกับบุคลากรใหม่ รับขวัญหลานคนใหม่ เป็นต้น   
/ / / / 

ชุดชุดยูนิฟอร์มประจำโรงเรียนและเส้ือกีฬา / / / / 

สวัสดิการออมทรัพย์ครูเพื่อส่งเสริมการออม   / / / / 

ประกันอุบัติเหตุ / / / / 

ประกันสังคม - - / / 

บ้านพักสวัสดิการ   - - - / 

               จากข้อมูลปี 2558-2560 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ดังตารางท่ี 

7-8 หมวด 7 หน้า 82)  มีผลต่อการย้ายเข้าและการย้ายออก  เช่น  ข้อมูลปี 2560 บุคลากรขอย้ายเข้า 13 คน  

ขอย้ายออก 5 คน  
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           5.2  ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

      ก ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร(Workforce Engagement and Performance) 

        1) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  โรงเรียนจัดให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ี

เรียกว่า “ธรรมเนียมเตรียมน้อม”  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  เพื่อการปลูกฝังค่านิยมร่วม (Shared Values) 

“รักโรงเรียนเสมือนบ้าน  รักครูอาจารย์เป็นพี่น้อง  รักลูกศิษย์ท้ังผองดุจลูกของตน  รักผู้ปกครองและชุมชนด่ัง

คนในครอบครัว” ใช้กลยุทธ์   BEST  STRATEGY ก ล่าวคือมีการพัฒนาบุคลากรให้ เป็น ผู้มีความรู้  

ความสามารถ อย่างชัดเจน ถ่องแท้ มีระบบการนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบ 

TUN  Madel มาเป็นแนวทางการบริหารอย่างชัดเจน  ซึ่งบุคลากรท่ีเข้ามาใหม่จะได้รับการนิเทศจากฝ่าย

บริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้างาน  ให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรและระเบียบแนวปฏิบัติใน

เรื่องต่างๆ  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและปรับทัศนคติท่ีดีในการทำงาน  ภายใต้คำขวัญ 

“โรงเรียนของเรา เราช่วยกัน”  ทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อโรงเรียน อยู่กันอย่างพี่น้อง มีความเคารพรัก

ใคร่ สามัคคี เคารพผู้อาวุโส   ทุกงานประสบความสำเร็จ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 5 – 3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

   

            เมื่อนิเทศติดตามจะนำข้อมูลวิเคราะห์แล้ววางนโยบาย  ใช้กลยุทธ์และเครื่องมือการบริหารงานวาง

ระบบงาน  เพื่อถ่ายทอดงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยให้มีการทำงานระหว่างครูเก่ากับครูใหมแ่ล้ว 

คณะผู้บริหารประชุมเตรียมวางแผน 

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมร่วม (Share Values) 

 วัฒนธรรมองค์กรโดยมีการใช้กลยุทธ์  BEST STRATEGY  

ประชุม/อบรม/สัมมนาเพ่ือปรับทัศนคติที่ดีในการทำงาน ภายใต้คำขวัญ “โรงเรียนของเรา เราช่วยกัน” 

คณะผู้บริหารประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร/สร้างความผูกพัน 

นิเทศติดตามโดยกลุ่มบริหารวิชาการ 

นิเทศติดตามโดยกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นิเทศติดตามโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นิเทศติดตามโดยกลุ่มบริหารทั่วไป 

 คุณภาพสถานศึกษา 

 แนวทางการส่งเสริม

วัฒนธรรมเตรียมน้อม 

วิธีการส่งเสริมวัฒนธรรม

เตรียมน้อม 
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เผยแพร่ให้ผู้ปกครองทราบสารสนเทศลงเว็บไซต์โรงเรียน ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อผู้ปกครองทราบการปฏิบัติงาน

และติดต่อส่ือสารได้ในกรณีต่างๆ  เช่น  ภาพกิจกรรม ข้อมูลบุคลากร เป็นต้น 

       (2)  ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน(Drivers of  Engagement) 

           1) ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพันของโรงเรียนส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  

ดังนี้  1.ความผูกพันด้านจิตใจมีการนำการปลูกฝังค่านิยมร่วม(Shared Values) และวัฒนธรรมองค์กรให้กับ

บุคลากรท่ีมาเป็นสมาชิกใหม่ขององค์กรว่า “รักโรงเรียนเสมือนบ้าน รักครูอาจารย์เป็นพี่น้อง  รักลูกศิษย์ท้ัง

ผองดุจลูกของตน  รักผู้ปกครองและชุมชนด่ังคนในครอบครัว” โดยมีการใช้กลยุทธ์  BEST STRATEGY  

เพื่อให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(Unity)  มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม  บุคลากรได้ทำงานท่ีตรงกับ

ความสามารถ  มุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ  ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับโรงเรียน  2.ความผูกพัน

ด้านการคงอยู่อย่างต่อเนื่อง  มีกระบวนการสร้างความยั่งยืนของโรงเรียน  (ดังตารางท่ี 1-1 หมวด 1 หน้า 14) 

ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันด้านการคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรตระหนักและรักโรงเรียน  อยู่ปฏิบัติ

ราชการจนถึงวาระเกษียณ 3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เป็นความผูกพันท่ีเกิดจากตำแหน่งหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบในการทำงาน  ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการทำงานในโรงเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ

โรงเรียน   

            2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการขับเคล่ือนความผูกพันในโรงเรียนมี 3 ปัจจัย  คือ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  เป็นต้น 2. ปัจจัยลักษณะงาน

ได้แก่  ความก้าวหน้าในการทำงาน  ความสำเร็จในงานท่ีทำ  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  เป็นต้น        

3. ปัจจัยประสบการณ์ในการทำงานได้แก่  ความมั่นคงและน่าเช่ือถือของโรงเรียน ความยุติธรรมในการ

พิจารณาความดีความชอบ  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  มีการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ

บุคลากรและกำหนดเป้าหมายไว้ในแผนงานในรอบปี  เป็นต้น 
 

 (3)  การประเมินความผูกพัน(Assessment of  Engagement)   

          1) การประเมินความผูกพันอย่างเป็นทางการ  ได้แก่ 1. ใช้แบบสอบถาม เช่น สอบถามข้อมูลท่ัวไป 

สอบถามความคิดเห็นด้านต่างๆ  2. จัดทำสถิติการมาทำงานและการลาของบุคลากร มีการมอบรางวัลและ

เกียรติบัตรเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครูรุ่นหลัง  3. กำหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของ

บุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แบบสอบถามมาวิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง  จัดลำดับความสำคัญ

ของประเด็นความผูกพัน  จึงนำมาวางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน  วิธีประเมินความ

ผูกพันอย่างไม่เป็นทางการเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประเมินผล  เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์  

        2) การนำผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเช่ือมโยงกับผลลัพธ์  เพื่อปรับปรุงความผูกพัน

ของบุคลากรและผลลัพธ์ของโรงเรียนได้แก่  1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความผูกพัน  โดยฝ่ายบริหาร

มอบหมายหัวหน้างานสำรวจข้อมูล ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการทำงาน  2. นำผลการเก็บรวบรวม

ข้อมูลมาเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ของโรงเรียน เพื่อพฒันาและปรับปรุงแล้วกำหนดนโยบายงานด้านบุคคลให้พึง

พอใจ เกิดความสุขในการทำงานและร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผลสำเร็จ 3. จัดลำดับความสำคัญของแนว
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ทางการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทำงาน  เช่น  การนำงานท่ีสามารถดำเนินการได้ก่อนหรือแกไ้ขได้ก่อน

มาหาวิธีการท่ีเหมาะสม  โดยการประชุมหาข้อสรุปถึงวิธีการทำงานให้สำเร็จหรืออาจมีการปรับเปล่ียนงาน 

การเพิ่ม-การลดภาระงาน ให้บุคลากร เป็นต้น ซึ่งการประเมินความผูกพัน 1. ใช้แบบสอบถาม  2. จัดทำสถิติ

การมาทำงานและการลาของบุคลากร 3. กำหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  มี

การประเมินความผูกพันอย่างเป็นทางการ  ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรนำมาเช่ือมโยงกับผลลัพธ์

ท่ีเกิดขึ้นเพื่อ 1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความผูกพัน  2. นำข้อมูลมาเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ของโรงเรียน      

3. จัดลำดับความสำคัญของแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทำงาน 

 

 

      (4)  การจัดการผลการปฏิบัติงาน(Performance Management) 

          โรงเรียนได้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยใช้

กระบวนการขับเคล่ือนของโรงเรียนสู่วงจรคุณภาพ PDCA มีการประเมินประสิทธิภาพเพื่อเกิดความยุติธรรม

กับทุกคนเพื่อให้บุคลากรทำรายงานผลการปฏิบัติงาน(SAR) ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

           

         ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ (Workforce and Leader Development) 

           1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and development system)  

             โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมและเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านความรู้ 

ความสามารถ  ทักษะ  ทัศนคติและวิธีการในการทำงาน  เป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

ได้แก่  การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเป็น

รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)  ใช้ในการเปรียบเทียบกับสมรรถนะครู  

กำหนดเกณฑ์

เป้าหมาย 

 

กำหนดแนวทาง 

การพัฒนา 

จัดทำแผนพัฒนา

บุคลากร 

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  

(ID Plan) 

 

กำหนดมาตรฐาน

ของโรงเรียน 

ผ่าน 

เป้า

หมา

ย

และ

วัตถุ

ประ

สงค์

ของ

หน่ว

ยงา

น 

ไม่ผ่าน 

เป้าหมา

ยและ

วัตถุปร

ะสงค์

ของ

หน่วยงา

น 

เขียนรายงานผลการ

ประเมินตนเอง(SAR) 
 

กำหนดภาระงาน ความ

รับผิดชอบสู่บคุลากรแต่ละ

บุคคลในโรงเรียน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แผนภาพที่ 5 – 4 แสดงภาพการจัดผลการปฏิบัติงาน 
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ไม่ผ่าน 

การจัดการเรียนรู้  รวบรวมและจัดเก็บ

ความรู้  จัดระบบความรู้  เสริมสร้างความรู้       

ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้  นำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงาน 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาสู่ 

ความเป็นมืออาชีพ โดยกลยุทธ์ BEST STRATEGY  

นำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

รับนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ สพฐ./ สพม. 2 

 

  จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสูค่วามเป็นมืออาชีพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- อบรม / พัฒนากับหน่วยงานภายนอก 

- โรงเรียนส่งบคุลากรอบรม/ พัฒนา 

- โรงเรียนส่งบคุลากรศึกษาดูงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

เพ่ือให้เกิดชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC) 

บันทึก/รวบรวมเป็นข้อมูล 

อ้างอิงและเป็นแนวทางการ

ดำเนินงานครั้งต่อไป 
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 

แต่งต้ังคณะกรรมพิจารณาและ 

ตรวจสอบผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 
คณะกรรมการประเมิน 

 

แต่งต้ังครูพ่ีเลี้ยงแนะนำกำกับ 

นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง  

ตามเกณฑ์ต่อไป 

 
ผ่าน 

 

   ไม่ผ่าน 

 

เก็บเป็นสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/ 

หัวหน้างาน 

รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 

ดำรงตำแหน่งสูงข้ึน ยกย่อง ชมเชย เลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

ผ่าน 

สรุปและประเมินผล 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการของ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

- วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

- กำหนดกลยุทธ์ 

- ปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุม 

กำหนดมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพของบุคลากร 

 

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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แผนภาพที่ 5 – 5 แสดงภาพการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 

         

           (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา(Leaning and Development Effectiveness)  

           โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ  มีการแลกเปล่ียนความรู้ 

ทักษะ และความสามารถในงานท่ีนอกจากเป็นการพัฒนาตนเองท่ีส่งผลโดยตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  จาก

ตัวช้ีวัดคือ การได้รับการยอมรับและยกย่องในความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่างๆ  ท้ังผลงานนักเรียน  

ผลงานครู  ผลงานผู้บริหารและผลงานโรงเรียน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามเป้าหมายท่ีวางไว้   ซึ่งเป็นผลการ

บริหารจัดการท่ีใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่สากลตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในหมวด1 และยังพิจารณาได้จาก

อัตราการสมัครเข้าเรียนต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสูงขึ้นทุกปี  รวมท้ังอัตราความต้องการของนักเรียนท่ีจบ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้องการเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดิม  อัตราการขอย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีของ

ครูจากโรงเรียนอื่นๆ  โรงเรียนวางแผนท่ีพิจารณาแนวโน้มของประสิทธิผล  โดยเทียบเคียงคุณภาพกับโรงเรียน

คู่เทียบการแข่งขันในเขตพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อยกระดับของประสิทธิผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

          (3) ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Progression)  

           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของครูและบุคลากร 

เพื่อให้สามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองในการจัดทำผลงานทางวิชาการ  เพื่อการเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  

ทำให้ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะชำนาญการ  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ฯลฯ  อีกท้ัง

ยังสนับสนุนการเข้ารับการอบรมรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  เปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงขึ้น ในระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก  เช่น  สถิติปี 2560 มีบุคลากรจบระดับบัณฑิตศึกษามากถึง 

ร้อยละ 30 (ดังตารางท่ี 7-20 หมวด 7 หน้า 90 ) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อการสอบขึ้นไปสาย

ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์   นอกจากนี้ยังได้มีการวางแนวการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน  เพื่อ

การปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้างานตามโครงสร้างของโรงเรียนอย่างเหมาะสมกับภาระงานนั้นๆ 

โดยมีการกำหนดภาระงานและวาระในการดำรงตำแหน่งต่างๆ  ซึ่งกระบวนการได้มาของบุคคลจะมาทำงาน

นั้นมีการสรรหาและการเลือกต้ัง  เช่น  การเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระ  การเลือกหัวหน้างานอย่างชัดเจน มีการ

แต่งต้ังกรรมการคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับภาระงาน เพื่อผลประโยชน์จากการได้ปฏิบัติหน้าท่ี

ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานต่อไปในอนาคต  เช่น  การเล่ือน

ตำแหน่งสูงขึ้น  การเปล่ียนสายงานไปเป็นสายบริหาร  การใช้คุณสมบัติเพื่อแนบการเขียนย้าย  เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ 

รองผู้อำนวยการ - ๔ - ๔ - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒ ๑๗ ๑๓ ๓ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖ ๑๙ ๑๖ ๙ - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 

๑๒ ๒๓ ๒๐ ๑๔ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

๔ ๑๔ ๑๔ ๔ - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๗ ๙ ๓ - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๔ ๗ ๘ ๓ - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๖ ๗ ๙ ๔ - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ๕ ๒๐ ๑๗ ๘ - 

งานแนะแนว - ๖ ๓ ๓ - 

 

 

 


