
 
 

บุคลากร (Workforce) 
สภาพแวดล้อมของบุคลากร (WORKFORCE Environment)  
      ก.  ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY 

           and CAPACITY) 

    (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (CAPABILITY and CAPACITY) 
โรงเรียนเมืองเชลียงมีวิธีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  
ดังแผนภาพ 
แผนภาพที่ 1 วิธีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

                                     ส ารวจความต้องการ/ขดีความสามารถ     
          
         
ทบทวนปรับปรุง แก้ไข และพฒันา                               วิเคราะห์อัตราก าลงั/ขีดความสามารถ 
                                                                                                  แก้ปัญหาด้านอัตราก าลงับุลากร
      
 
                                    ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 

   โรงเรียนเมืองเชลียงด าเนินการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง โดยผู้บริหารและบุคลากร   
มีการประชุมทบทวนแผนอัตราก าลังก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ ตามหัวข้อดังนี้ 
   1) ส ารวจความต้องการอัตราก าลัง/ด้านขีดความสามารถ โดยมอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ ส ารวจจ านวนครูและคาบสอนเทียบกับเกณฑ์อัตราก าลังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานก าหนด    
   2) น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์อัตราก าลัง ด้านปรมิาณและขีดความสามารถ โดยวิเคราะห์
แนวโน้มการเคลื่อนไหว จากข้อมูลสารสนเทศบุคลากร แนวโน้มการขอย้าย การเกษียณอายุราชการแต่ละปี 
เพื่อก าหนดต าแหน่งและจ านวนบุคลากรที่ต้องการตามคุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะ โดยพิจารณาร่วมกันเพื่อ
วางแผนการบริหารงาน ก าหนดให้ครูผู้สอนได้สอนตรงกับวุฒิการศึกษา กลุ่มสนับสนุนการสอนพิจารณาจาก
ภาระงานที่ตรงกับความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่  
   3) ก าหนดอัตราก าลังขาด อัตราการเกิน ตามตารางข้อมูลบุคลากร/ขีดความสามารถ น าเสนอ  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถตามความ 
ขาดแคลนของวิชาเอกและกลุ่มงานต่างๆ  
    4) ประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะของบุคลากร โดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงาน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
   5) ทบทวนปรับปรุงแผนอัตราก าลังและขีดความสามารถของครูและบุคลากรในช่วงเดือน
มิถุนายนของทุกปี ดังแผนภาพท่ี 1  
   6) ประเมินผลกระบวนการท างานด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
   7) น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้รับทราบปัญหา
และหาแนวทางแก้ไข พัฒนากระบวนการท างานในปีต่อไป 

          



 
 

 
(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members) 

      ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ ได้ด าเนินตามกรอบนโยบายงบประมาณ
อัตราก าลัง ตามความต้องการและความจ าเป็นของทางโรงเรียน เป็นแนวทางในการปฏิบัติก่อนการด าเนินการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้งแต่ละต าแหน่ง ต้องตรวจสอบอัตราว่าง ความต้องการความจ าเป็นและความขาดแคลน 
ในแต่ละฝ่าย งาน พิจารณาลักษณะของงาน คุณสมบัติและขีดความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยจ าแนก
บุคลากรจากโครงร่างองค์กร และร่วมกันด าเนินการสรรหาตามหลักการ และหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 การสรรหาบุคลากรและการรักษาบุคลากรใหม่ 
ประเภทของบุคลากร กระบวนการสรรหา การรักษาบุคลากรใหม่ 

ผู้บริหาร/ข้าราชการคร ู โรงเรียนส ารวจอัตราก าลังแจ้งไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดจัดสรรอัตราก าลังขาดแคลนตามความต้องการ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน นิเทศ ตดิตาม โดย
คณะกรรมการ  
2. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
3. จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดกิารต่างๆ 

พนักงานราชการ โรงเรียนส ารวจอัตราก าลังแจ้งไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดจัดสรรอัตราก าลังขาดแคลนตามความต้องการ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน นิเทศ ตดิตาม โดย
คณะกรรมการ ตามข้อ   
2. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
3. จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดกิารต่างๆ 

ลูกจ้างประจ า โรงเรียนส ารวจอัตราก าลังแจ้งไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดจัดสรรอัตราก าลังขาดแคลนตามความต้องการ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน นิเทศ ตดิตาม โดย
คณะกรรมการ ตามข้อ   
2. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
3. จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดกิารต่างๆ 

ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างช่ัวคราว 
 

1. ส ารวจความต้องการการขาดแคลนของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ 
2. ประชุมกรรมการบริหารตามโครงสร้าง  
3. ประกาศจัดสอบ / ด าเนินการสอบ /ประกาศผล 
4. ท าสัญญาจ้าง 

1. ด าเนินการประเมิน นิเทศ และติดตาม 
2. ต่อสัญญาจ้าง 
3. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้า 
4. จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดกิารต่างๆ 

            (3) ความส าเร็จในงาน (Work Accomplishment) 
                    โรงเรียนมีการจัดรูปแบบการท างาน และบริหารบุคลากร เพื่อความส าเร็จในงาน ดังนี้ 
 1) จัดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เหมาะสมกับงาน 
 2) จัดท านโยบาย กลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นกรอบส าหรับวางแผนการบริหาร 
 3) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละต าแหน่งตามความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม 
 4) จัดท าแผนปฏิบัติการ กรอบงบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้
 5) จัดการบริหารและควบคุมคุณภาพการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดวางบุคลากรให ้
เหมาะสมกับคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 



 
 

 6) ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะเวลาชัดเจน มีการจัดท ารายงานและขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
เพื่อตรวจสอบว่าด าเนินงานไปตามแผน และบรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นยังมีระบบนิเทศติดตามประเมินผล
การท างาน โดยมีการประชุมผู้น าระดับสูง ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายทั้ง 4 ฝ่ายทุกสัปดาห์ และประชุม
ครูประจ าเดือนทุกเดือน เพื่อติดตาม สรุปผล ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่จะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่บรรลุผลส าเร็จ  
 7) น าข้อมูลผลการประเมินเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้รับทราบ 
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนา
กระบวนการท างานต่อไป  มีตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร และ                        
2) ผลการส ารวจความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานของโรงเรียน  
            (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change  Management) 

                    โรงเรียนเมืองเชลียงได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถ
และอัตราก าลังที่เปลี่ยนแปลงไป  ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1) วางแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี เตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง   
ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ ประชุมสัมมนา/
ศึกษาดูงาน ตามบทบาทหน้าที่ ตามสายงานของแต่ละคน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน เป็นการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้เพิ่มขึ้น  
 2) การจัดเตรียมการและบริหารในช่วงที่มีการเพิ่ม/ลดจ านวนบุคลากรอยู่เสมอ  โดยการแบ่งงาน 
ให้เหมาะกับสมรรถนะและจ านวนบุคลากร ซึ่งจะมีการประเมินภาระงานทุกภาคเรียน หากช่วงไหนมีการเพิ่มหรือลด
บุคลากร โรงเรียนและบุคลากรทุกคนก็พร้อมที่จะปรับเพื่อให้การท างานของโรงเรียนราบรื่น ในส่วนของการจัดการเรียน
การสอนนั้น หากมีการเพิ่มหรือลดจ านวนบุคลากรได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดูแลเรื่องคาบสอนให้เหมาะสมและมี
การจัดสอนแทน ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 3) การเปลี่ยนแปลงจากการเกษียณอายุราชการ จะส ารวจและรวบรวมรายชื่อครูที่จะเกษียณอายุ 
ราชการไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการถ่ายโอนความรู้งานด้านการสอนและงานพิเศษอ่ืน ๆ ให้แก่
บุคลากรที่มีจะมาปฏิบัติงานต่อ โดยแต่งต้ังครูที่จะเกษียณอายุราชการเป็นทีป่รึกษาของงานที่ต้องถ่ายโอนความรู้ และ
มีจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรเป็นแฟ้มประวัติ รวมทั้งข้อมูลของบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการเพื่อให้
สามารถติดต่อสื่อสารขอค าปรึกษาแนะน าได้ในบางกรณีเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง และท าหน้าที่แทนได้
อย่างสมบูรณ์ 
 4) ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในรูปแบบการท างานแบบข้ามสายงาน (Cross Functional  
Team) มีการบูรณาการอย่างกลมกลืน  เพื่อให้มีความมั่นใจว่าด าเนินการเชื่อมโยงกับฝ่ายงานอ่ืนได้แม้จะขาด
บุคลากร 



 
 

  
 5) ติดตามผลการพัฒนาตนเองในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มอบหมายงาน            
ให้บุคลากรมีภาระหน้าทีห่ลักอย่างน้อยหนึ่งภาระงาน  สามารถรับผิดชอบงานอ่ืน  ๆเพิ่มเติมได้ตามความถนัด  
 6) เปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงต่าง  ๆทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  เช่น การปรับเปลี่ยนกิจกรรม โครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา สถานที ่เป็นต้น  มีตัวชี้วัดความส าเร็จ   คือ การพัฒนาบุคลากร ประจ าปี  
  ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE climate) 
         (1) สภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) 

       โรงเรียนด าเนินการด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ความมั่นใจด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและ
ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างาน  โดยบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมของการ
ท างาน 

สภาพแวดล้อมของการ

ท างาน 

วิธีการสร้างสภาพแวดล้อม ตัวชี้วัด เป้าประสงค ์

 1. สภาพแวดล้อม 

ด้านอาคารสถานที ่

1. ก าหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร

สถานที่ใหค้งความสวยงามและพร้อมให้บริการอยู่

เสมอ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตดิตามดูแล

สถานที่และบริเวณต่างๆ  ของโรงเรียนให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม    

- ร้อยละ 90 ของบุคลากรมี

ความพึงพอใจบรรยากาศใน

การท างาน 

- บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ในระดับด ี

2. สภาพแวดล้อม 

ด้านความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัย 

- ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- จัดเวรยามเพ่ือตรวจความเรียบร้อยบริเวณ
อาคารสถานทีข่องโรงเรียน 
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ทุกอาคารเรียน 
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณอาคาร
สถานที่ตา่งๆ ของโรงเรียน 

- ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการรักษา
ความปลอดภัย 

- บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ในระดับดีมาก 

3. สภาพแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการ  

- มีเครื่องมือการท างานที่ปลอดภัย   
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบท าหนา้ที่ตรวจสอบ 
ความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ  

- ร้อยละ 80 ของบุคลากร 

มีความพึงพอใจบรรยากาศ 

ในการท างาน 

 

- บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ในระดับด ี

          มีการประเมินกระบวนการท างานการจัดสภาพแวดล้อมของการท างานของบุคลากร โดยน า   
ผลการประเมินเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนให้รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข พัฒนากระบวนการ
ท างานการจัดสภาพแวดล้อมของการท างานต่อไป มีตัวชี้วัดความส าเร็จ คือผลการส ารวจความพึงพอใจ 
ในบรรยากาศการท างานของโรงเรียน   

 
 
 
 
 



 
 

         (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ (WORKFORCE Benefits and Policies) 

       โรงเรียนสนับสนุนบุคลากร โดยจัดให้มีการบริการและสิทธิประโยชน์  
   ตารางท่ี 2 สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของบุคลากร 

ประเภทของสวัสดิการ/ 

สิทธิประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 

1. การเบิกจ่ายตรงส าหรับ
ข้าราชการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
ได้รับการบริการเบิกจา่ยตรง 

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ในระดับดีมาก 

2. การท าบัตรข้าราชการ/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละ 90 ของบุคลากร 
ได้รับการบริการท าบัตร
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ในระดับดีมาก 

3. การขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
ได้รับการขอเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์ 

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ในระดับด ี

4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
ฝึกอบรม /ประชุมสัมมนา / 
ศึกษาดูงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ในระดับด ี

5. การตรวจสขุภาพประจ าป ี กลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละ 90 ของบุคลากร 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ี

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ในระดับดีมาก 

6. การจัดท าประกันอุบัติเหต ุ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละ 100 ของบุคลากร 
ได้รับการจัดท าประกันอุบัติเหต ุ

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ในระดับดีมาก 

7. การให้ขวัญก าลังใจกับ
บุคลากรและครอบครัว 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละ 90  ของบุคลากร 
ได้รับการให้ขวัญก าลังใจ 
กับบุคลากรและครอบครัว  

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ในระดับด ี

8. การจัดสวัสดิการกู้ยืมเงิน 

จากกองทุนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  

(กพศ.) 

กลุ่มบริหารงบประมาณ ร้อยละ 80 ของบุคลากร 

ได้รับจัดสวสัดิการกู้ยืมเงิน 

บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ในระดับด ี

หมายเหตุ :  ข้อ 1,2,3,4,5  สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจ า 
        ข้อ 4,5,6,7,8  สวัสดิการ / สิทธิประโยชน์ใช้ส าหรับทุกประเภทตามลักษณะโดยรวม 
ของบุคลากรตามโครงร่างองค์กร มีตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 1) ผลการส ารวจความพึงพอใจในบรรยากาศ 
การท างานของโรงเรียน และ 2) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อโรงเรียน        

 
 
 
 
 
       



 
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  
      ก. ความผกูพันและผลการปฏิบัติของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGMENT and 

            PERFORMANCE) 

              (1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 

                   วัฒนธรรมโรงเรียนเมืองเชลียง คือ “สามัคคี เสียสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่” แสดงถึงบุคลิกภาพ
และจิตวิญญาณของโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดพฤติกรรมการท างานของบุคลากรให้มี ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที ่ มคีวามคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นให้เกิดผลส าเร็จของงาน  โดยมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ดังนี้ 

1) ระดมความคิดจากบุคลากร เพื่อก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 
2) แต่งตัง้คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและด าเนินการตามแผนงาน 
3) ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามแนววัฒนธรรมองค์กรและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
4) ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ท าให้โรงเรียนมั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จาก

ความหลากหลายของความคิด บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง  มีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ คือ ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อโรงเรียน  

           (2) ปัจจัยขับเคลือ่นความผูกพัน (Driver of ENGAGMENT) 

                โรงเรียนเมืองเชลียงมีวิธีการก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันที่ส่งผลต่อความผูกพันและ 
ความพึงพอใจของบุคลากร ดังนี้ 
       1) แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมกันก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร เพื่อน ามาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม  

      2) ด าเนินการส ารวจปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน  
      3) น าผลที่ได้จากการส ารวจมาแยกประเภทตามโครงสร้างองค์กร  น าผลการประเมินความผูกพัน 

มาสร้างเสริมความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร บ ารุงขวัญและ
ก าลังใจในการท างานและวัฒนธรรมองค์กร  
ตาราง ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร 

ปัจจัยความผูกพัน ตัวชี้วัด เป้าประสงค ์

1. ความก้าวหน้าในวิชาชีพคร ู ร้อยละ 5 ของบุคลากรมีวิทยฐานะเพ่ิมขึ้นต่อป ี บุคลากรมีความพึงพอใจระดับดี 
2. ค่าตอบแทน/และสวสัดิการ ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น บุคลากรมีความพึงพอใจระดับดี 
3. โครงการศึกษาดูงาน ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน บุคลากรมีความพึงพอใจระดับดี 
4. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์  
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
- กิจกรรมส่งครูย้าย 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ บุคลากรมีความพึงพอใจระดับดี 

5. งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้ร่วมงานมุทติาจิต
เกษียณอายุราชการ 

บุคลากรมีความพึงพอใจระดับดี 

หมายเหตุ : ข้อ 1  ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันส าหรับผู้บริหารและข้าราชการ                   
                   ข้อ 2  ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันส าหรับพนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / ลูกจ้างชั่วคราว  



 
 

      ข้อ 3,4,5 ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันส าหรับทุกประเภทตามลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ตามโครงร่างองค์กร  
   (3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGMENT) 

                     โรงเรียนเมืองเชลียงมีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นทางการ 
และอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ 
                      1) วิธีประเมินความผูกพันอย่างเป็นทางการด าเนินการมีดังนี้ ใช้แบบสอบถามการประเมิน
ความผูกพันก าหนดไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 2) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
3) ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 4) ด้านสวัสดิการ 5) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 6) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
7) ด้านภาวะผู้น าองค์กร พร้อมทั้งมีตัววัดความผูกพัน ในแต่ละด้านเอาไว้ให้บุคลากรกรอกคะแนน ก าหนด
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลสรุปความผูกพันจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  วัดล าดับความส าคัญของประเด็นความผูกพัน ระบุตัววัดที่มีข้อความเชิงบวกและเชิง
ลบ และน ามาวางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 
    2) วิธีประเมินความผูกพันอย่างไม่เป็นทางการ ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อน ามาเป็นข้อมูล 
ประเมินผลดังนี้ ใช้การสังเกต และไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันทั้งยามพบปะในเวลางาน และการสื่อสารทาง 
ช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Facebook) 
เพื่อจะได้รับทราบข่าวคราวความเป็นไปซึ่งกันและกันของบุคลากร  มีตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 1) ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานของโรงเรียน และ 2) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อโรงเรียน 

   (4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management) 
                     โรงเรียนเมืองเชลียงมีการวัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน หลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติราชการมาพิจารณาให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์เป้าหมายและตัวชี้วัด แต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง ใช้การประเมินตามสายงาน ตามสายบังคับ 
บัญชา ตามโครงสร้างองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน วิธีการ ข้ันตอน พิจารณาค่าตอบแทน 
ให้สอดคล้องกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากร เมื่อได้ข้อสรุปผลคะแนนการประเมินแล้วก็จะแจ้ง 
ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง โดยการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เน้นหลักการท างาน มุ่งความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 
       การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ การยกย่องชมเชย ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น หนึ่งแสนครูดี  
ครูดีในดวงใจ ครูผู้ท าผลงานดีเด่นทุกระดับในการปฏิบัติงานส าหรับผู้มีผลงานดีเด่น มอบเกียรติบัตร  
กลุ่มสาระที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาจนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ O-NET มีผลคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าปีที่ผ่านมา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% การใช้ระบบ
สารสนเทศประกาศคุณงามความดีของบุคลากรใน วารสารจามจุรี ของโรงเรียนเมืองเชลียง เพื่อให้เกิด 
ความภาคภูมิใจ น าไปสู่ความส าเร็จในการท างานตามแผนปฏิบัติราชการ  
  ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (WORKFORCE and Leader Development) 

          (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System) 

    การพัฒนาบุคลากร เป็นการจัดความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) ปัจจัยที่โรงเรียน
เมืองเชลียงใช้ในการพิจารณาเพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้และ 
การพัฒนาส าหรับบุคลากรและผู้น าได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 



 
 

      1.1 พิจารณาถึงสมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และการบรรลุผลส าเร็จ 
ของแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและครูมีเป็นผู้ทุ่มเท เสียสละเพื่อท างานให้ส าเร็จ เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและงานมีคุณภาพ 

       1.2 สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการและการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ตลอดจนการสร้าง
นวัตกรรม โรงเรียนได้ส ารวจข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อน ามา
วิเคราะห์ปัญหาในการสร้างแนวทางแก้ไขให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการใช้เครื่องมือ
ตรวจสอบการมาโรงเรียน การเข้าเรียนและการโดดเรียน จากแบบบันทึกการเรียนการสอนของทุกระดับชั้น  

  ในกรณทีี่นักเรียนไม่เข้าเรียน จะแจ้งไปยังผู้ปกครองได้รับทราบ โรงเรียนจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
                 1.3 จริยธรรมและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม และได้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร “สามัคคี เสียสละ 
รับผิดชอบต่อหน้าที”่ ของโรงเรียน โดยบุคลากรทุกคนได้ช่วยกันก าหนดรายละเอียดต่าง  ๆ   ขึ้นและสรุปได้ยึดถือหลัก
คิดดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้ผลการด าเนินงานเกิดประโยชน์แก่สังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
ด าเนินงาน 
                  1.4. การมุ่งเน้นลูกค้า ปรับปรุงการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  1) นักเรียน 
วางแผนกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เสริมสร้างประสบการณ์จริงให้นักเรียน
ได้เรียนรู ้นักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อจะได้ทราบถึงความถนัดและความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล ติดตามผล
การเรียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้จบการศึกษาตามหลักสูตรและตามระยะเวลา 2) ผู้ปกครอง วางแผน
และก าหนดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ครองได้รับทราบข้อมูล กิจกรรมของโรงเรียน เชิญผู้ปกครอง
มาร่วมประชุมชี้แจง รับทราบผลการเรียน ปัญหาของนักเรียนและร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อดูแลช่วยเหลือ
บุตรหลายให้มีความประพฤติดีขึ้น ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม 3) ชุมชน แต่งตัง้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เชิญประชุมและร่วมเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น รายงานผลการด าเนินงานให้บุคคลทั่วไปทราบถึง
กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ประเมินผลการตอบสนองความพึงพอใจจากชุมชน และทบทวนแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดศึกษาให้ดีขึ้น 
                      1.5 การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ได้ก าหนดให้บุคลากร 
ทุกคนจัดท าภาระงานทุกรอบปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีการ
จัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานให้แก่บุคลากรเข้าใหม่ ใช้ระบบการท างานเป็นทีมและแบบทีมข้ามสายงาน 
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการปฏิบัติงานทั้งในเวลาปัจจุบัน และในกรณีที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
นอกจากนีโ้รงเรียนยังมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนไว้ใน Port folio 
รวมทั้งข้อมูลของบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารขอค าปรึกษาแนะน าได้ 
ในบางกรณีและใช้เป็นฐานข้อมูลสร้างเครือข่ายของผู้ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 
                      1.6 มีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน การล่งเสริมให้มีการใช้
ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงานการด าเนินงานของโรงเรียนเมืองเชลียง มีภารกิจหลักในด้านการ  
จัดการศึกษาแก่ผู้รับบริการหลากหลายกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้ผลการด าเนินงานสนองตอบต่อความต้องการ 
ของทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดเป้าหมายให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่  
ทั้งในการด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามสายงาน ส่งเสริมบุคลากรใหไ้ด้รับการศึกษา



 
 

ต่อ อบรมพัฒนาตนเอง อย่างครบถ้วนโดยต้ังเป้าหมายไว้ ร้อยละ 100  มีตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ  
1) การพัฒนาของบุคลากร และ 2) แสดงการพัฒนาบุคลากรจนได้รับเลื่อนวิทยฐานะ 
          (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development 

                  EFFECTIVENESS) 

                   โรงเรียนเมืองเชลียงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
โดยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ครั้ง/ปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมาย น าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานและพัฒนาตนเองของบุคลากร นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีโดยเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความเป็นธรรม กับผู้รับ 
การประเมิน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาบุคลากร  มีขั้นตอนการด าเนินงาน   
ดังแผนภาพ 
แผนภาพ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                              

 

 

         มีตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 1) ผลการพัฒนาศักยภาพของครู และ 2) ผลการส ารวจความพึงพอใจใน
บรรยากาศการท างานของโรงเรียน  
 

7. พัฒนาตนเองตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะ 
และพัฒนาจุดแข็งของตนให้ดีขึ้น 
 6. ทบทวนแผนพัฒนาตนเองที่ก าหนดขึ้นโดยพูดคุยกบั 
ผู้บริหาร หัวหนา้งานเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน 
เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าและน าไปสู่การปรับ 

ขั้นตอนที่ 4  
ติดตามและทบทวน 

ขั้นตอนที่ 3 
สรุปผลและการน าไปปฏบิัติ 

ขั้นตอนที่ 2 
น าผลการประเมินปรึกษาผู้บริหารหัวหน้างาน 

ขั้นตอนที่ 1 
ประเมินตนเอง 

1. ประเมินสมรรถนะตนเอง 

3. น าข้อมูลจากข้อสอบมาร่วมกับผู้บรหิาร / หัวหน้างาน 
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองโดยก าหนดกิจกรรม 
การพัฒนาสมรรถนะนี่ต่ ากว่าความคาดหวังขององค์กร
และพัฒนาสมรรถนะที่เสริมสร้างจุดแข็ง 
 2. น าผลการประเมินตนเองมาพูดคุยปรึกษากับผู้บริหาร 
/ หัวหน้างานเพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 
ร่วมกัน และกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการหาความ
จ าเป็นในการพัฒนารายบุคคล  

5. บุคลากรน าแผนไปสู่การปฏบิัติ โดยปฏิบัติตาม 
กิจกรรมที่ก าหนดลงในแผนฯ และผู้บรหิาร / หัวหน้างาน
ต้องติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
4. บุคลากรสรุปข้อมูลที่ปรึกษากับผูบ้รหิาร / หัวหน้างาน
และน ามาทบทวนปรับเปลี่ยนข้อมูลแล้วจัดท าเปน็ 
แผนพัฒนาตนเองขึ้นโดยท าเป็นข้อตกลงร่วมกัน และ
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล  



 
 

          (3) ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Progression) 
                  ในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ ของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรรวมทั้ง การวางแผนการ
สืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งผู้บริหารและหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผลโรงเรียนด าเนินการ 
แผนภาพ กระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                   โรงเรียนเมืองเชลียงมีวิธีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ  ของบุคลากรทั้งองค์กร ดังน้ี 
      1. ส ารวจข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการหรือการย้ายเพื่อมาวางแผนพัฒนาเตรียมการ

เข้าสู่ต าแหน่งงานในอนาคต ด้วยระบบสารสนเทศงานบุคคลากร เช่น ต าแหน่งผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าเวรประจ าวัน  

      2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรเข้ารับต าแหน่งใหม่ พิจารณาจากบุคลากรโดยดู 
จากคุณสมบัติคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการท างานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง  
มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานและเตรียมเอกสารการปฏิบัติงานไว้รองรับให้บุคลากรใหม่ได้ศึกษา หาความรู้  
ถึงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากรใหม่ด้วยการส่งไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ 
ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามสายงาน ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ได้รับการชื่นชม ขวัญและก าลังใจ รวมไปถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
                  3. ประเมินผลกระบวนการท างาน  
                  4. น าผลประเมินกระบวนการท างานเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหาร ให้รับทราบปัญหาและ 
หาแนวทางแก้ไข พัฒนากระบวนการท างาน เพื่อจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรียน  
ใหม้ีความพึงพอใจในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตน  มีตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ วิทยฐานะของครู  

 

ประเมินผลกระบวนการท างาน 

ส ารวจข้อมูลบคุลากรและวางแผน
ต าแหน่งใหม ่

ด ารงต าแหน่งทีสู่งขึ้น ยกย่องชมเชยให้ขวัญก าลังใจ  

คัดเลือกบุคลากร/คุณวุฒิ/ประสบการณ์และทักษะการท างาน

จัดสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน/นิเทศและติดตาม 

การติดตามและประเมินผลการปฏบิัตงิาน 


