


การมุ่งเน้นบุคลากร

1. สภาพแวดล้อม
ในการท างาน

2. ความผูกพัน
ของบุคลากร

การมุ่งเน้นบคุลากร



สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

ก.ขีดความสามารถและอัตราก าลัง
บุคลากร

ข.บรรยากาศการท างานของ
บุคลากร

ความผูกพันของบุคลากร

ก.ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ข.การประเมินความผูกพันของ
บุคลากร

ค.การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้น า

การมุ่งเน้นบคุลากร



ขีดความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากร

ความสามารถ
และอัตราก าลัง

บุคลากรใหม่
การท างานให้

บรรลุ

การจัดการ
เปลี่ยนแปลง

ของผู้ปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมในการท างาน



บรรยากาศการท างานของ
บุคลากร

นโยบาย การ
บริหาร และสิทธิ

ประโยชน์

สภาพแวดล้อมการ
ท างาน

สภาพแวดล้อมในการท างาน



ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

วัฒนธรรม
องค์กร

การจัดผลการ
ปฏิบัติงาน

องค์ประกอบ
ของความผูกพัน

ความผกูพนัของบคุลากร



การประเมินความผูกพัน
ของบุคลากร

ความเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์การ

ด าเนินการของ
โรงเรียน

การประเมินความ
ผูกพันของบุคลากร

ความผกูพนัของบคุลากร



การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  
และผู้น า

ประสิทธิผล
การเรียนรู้และ

การพัฒนา

ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

การงาน

ระบบการเรียนรู้
และการพัฒนา

ความผกูพนัของบคุลากร



1. ลักษณะการปฏิบัติงานตามผังองค์กรและก าหนดอัตราก าลังตามภาระงานที่
จ าเป็นและปฏิบัติจริง

2. วุฒิการศึกษา โดยแยกตามสาขา กลุ่มวิชา กลุ่มงาน   

3. แนวโน้มการเคลื่อนไหว เรื่องการย้าย การเกษียณอายุราชการในแต่ละปี

4. แนวโน้มอัตราก าลังของบุคลากรที่ป่วย  หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้

5. ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ ประสบการณ์ของการท างานของ
บุคลากร

ความสามารถและอตัราก าลงั



วิธีการสรรหาบุคลากรใหม่

บรรจุและ

แต่งตั้ง
รับย้าย

สรรหาบุคลากร
(ครูเกษียณ, ศิษย์เก่า, 

สอบคัดเลือก) 

สรรหาครูเจ้า 
ของภาษาจาก
บริษัทตัวแทน

รักษาบุคลากรโดยปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

และจัดสวัสดิการต่างๆ

บคุลากรใหม่



การท างานให้บรรลุผล

จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน

ก าหนดขอบข่ายภาระงาน

จัดท าค าสั่งมอบหมายบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ปฏิบัติงานตามขอบข่ายภาระงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
หาสาเหตุ  วิธีแก้ปัญหา 
และปรับปรุงในครั้งต่อไป

จบการท างาน

การท างานให้บรรลผุล



การจัดการ

เปลี่ยน 

แปลงของ

ผู้ปฏิบัติงา

น

1. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร

2. อบรมความรู้จากวิทยากรภายนอกหรือครูใน

โรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญ

3. จัดการสัมมนา

4. ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

5. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาต่อ

การจดัการเปล่ียนแปลงของผูป้ฏิบติังาน



สภาพแวดล้อมการท างาน

ปัจจัย วิธีด ำเนินกำร ตัววัด เป้ำประสงค์

ด้ำนควำม

ปลอดภัย

1.จัดรปภ.ดูแลการเขา้-ออกของผู้มาติดต่อราชการ

และดูแลนักเรียนโดยผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง

2.แต่งต้ังคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย

บริเวณต่างๆโดย 

- ครูชาย ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน

- ครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน (วันหยดุราชการ)

3. ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามอาคารและบริเวณโรงเรยีน

โดยมีศูนย์ควบคุมอยู่ที่ส านักงานกิจการนักเรียน

4.ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง ณจุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย

และทุกๆชั้นบนอาคารเรียนโดยมีการฝึกซ้อมการ

เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยอย่างสม่ าเสมอ

1.ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง

2.ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง

3.ประสิทธิภาพของการ

ตรวจสอบมีความครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี

4.ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานและมีจ านวนบุคลากรที่

ฝึกฝนอย่างเพียงพอ

1.บุคลากรมีความปลอดภัย

2.บุคลากรมีความปลอดภัย

3.บุคลากรได้รับความปลอดภัยและลด

ความเสี่ยงต่อระบบงานพัสดุฯ

4.เพื่อดับเพลิงและเคลื่อนย้าย

ผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน



สภาพแวดล้อมการท างาน

ตารางที ่23 แสดงกระบวนการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน หน้า 58

ปัจจัย วิธีด ำเนินกำร ตัววัด เป้ำประสงค์

ด้ำน

สุขอนำมั

ย

1.จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี

2.จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา

ปัญหาสุขภาพประจ าทุกวันพุธ 

1 .  ร้ อยละของความพึ งพอใจของ

บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

2 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร มี

สุขอนามัยที่ดี

1.บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงพร้อม

ปฏิบัติงาน

2 .บุ คลากรมี สุ ขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี

ด้ำน

สวัสดิกำร

และสวัสดิ

ภำพของ

บุคลำกร

1.จัดท าบัตรประกันอุบัติเหตุให้แก่

บุคลากร

2.จัดท าแบบฟอร์มต่ างๆ เพื่ อ ใช้

ติดต่อสื่อสารในหน่วยงานของโรงเรียน

3.จัดยานพาหนะให้บริการแก่บุคลากร

4.จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่ อความ

ปลอดภัยพร้อมใช้งานก่อนเปิดภาค

เรียน ได้แก่ระบบไฟฟ้า, น้ าปะปา

1.ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

บุคลากรที่ได้รับบัตรประกันสุขภาพ

2 . ร้ อ ยละขอ งคว ามพึ งพอ ใ จขอ ง

บุคลากรที่ได้รับบริการ

3 . ร้ อ ยละขอ งคว ามพึ งพอ ใ จขอ ง

บุคลากรที่ได้รับบริการ

4 . ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า มีความปลอดภัยพร้อมใช้

งาน

1.เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

บุคลากรเมื่อประสบอุบัติเหตุ

2 . เพื่ ออ านวยความสะดวกให้

ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว

3. เพื่ ออ านวยความสะดวกแก่

บุคลากรในการเดินทางติดต่อ

ราชการ

4.เพื่อสวัสดิภาพของบุคลากรใน

การปฏิบัติงาน



จัดสรรงบประมาณ

ก าหนดนโยบายการจัดการบริหาร

ส ารวจความต้องการจ าเป็น

จัดล าดับความส าคัญ

ก าหนดกิจกรรม-รูปแบบการบริการ

ก าหนดผู้รับผิดชอบ

จัดซื้อ-จัดหา-จัดจ้าง
ให้ตรงกับความต้องการและเพียงพอ

-การจัดมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิด 
ของบุคลากร

-การจัดทัศนศึกษา
-การจัดงานมุทิตาจิต
-รางวัครูดีในดวงใจ
-รางวัลหนึ่งแสนครูดี
-จัดผ้า-ตัดสูทโรงเรียน
-การจัดกิจกรรมวันปีใหม่ วันคริสต์มาส

การสร้างขวัญก าลังใจ

กระบวนการสนับสนุนบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารสถานศึกษา

การจัดสิทธิประโยชน์

-การโอนเงินเดือนเข้าบัญชี
-การเบิกค่ารักษาพยาบาล
-การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
-การลาป่วย ลากิจ ลาศึกษาต่อ ลาคลอด
-ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
-การรับบุตร หลานเข้าศึกษาต่อ
-การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่บุคลากร

-การจัดการระบบสื่อสาร LAN และ WIFI 
ระบบสื่อสาร SMS

-การจัดท า VISA ให้ครูชาวต่างชาติ
-ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิทยฐานะต่างๆ

การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ

เกิดขวัญก าลังใจ เกิดความพึงพอใจ

นโยบายการบริหารและสิทธิประโยชน์



ความผูกพันของบุคลากร

วิเคราะห์องค์ประกอบของความผูกพัน

บุคลากรมีความสุขในการท างาน

องค์ประกอบของความผูกพัน องค์ประกอบของความพึงพอใจ

เกิดความผูกพัน

บุคลากรมุ่งมั่นในการท างาน

ไม่เกิดความผูกพัน

โรงเรียนประสบความส าเร็จ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป็นทำงกำร

-การนิเทศการสอน -การประชุมเชิงปฏิบัติการ

-การศึกษาดูงาน -การอบรมสัมมนา

-การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

-การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

ไม่เป็นทำงกำร

-การสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

-การท างานเป็นทีม

-การจัดของรางวัลในวันปีใหม่

-การจัดเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน

-การยกย่องชมเชย

-การมอบของขวัญวันเกิด

ความผูกพัน

นโยบายการบริหารและสิทธิประโยชน์

รปูภาพที ่29 แสดงการสรา้งความผกูพนัของบุคลากร หน้า 59



วฒันธรรมองคก์ร

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
การจัดกิจกรรมบูชาบูรพาจารย์ 
กิจกรรมงานวันสถาปนาโรงเรียน 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
การจัดกิจกรรมมุทิตาจิต
กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ
กิจกรรมอื่นๆ

ความผูกพัน



ผลการ
ประเมิน

กลุ่มสาระฯ

ระดับชั้น

ฝ่ายงาน

ฝ่าย
บริหาร

การจดัการผลการปฏิบติังาน



การประเมินความผกูพนัของบคุลากร

วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร 

การประเมินแบบไม่เป็นทางการ



ผลการประเมิน
ความผูกพัน 

สร้างความผูกพัน
เพื่อเป็นแรงจูงใจ
และรู้สึกถึงคุณค่า

ของงาน

รู้ทิศทางของ
โรงเรียนมีความ
รับผิดชอบในการ

ท างาน  

บรรยากาศการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เชื่อมโยงทักษะในการ
ปฏิบัติงานและมุ่งเน้น
ความส าเร็จร่วมกัน

ความเช่ือมโยงกบัผลลพัธก์าร
ด าเนินการของโรงเรียน



ส ารวจความต้องการในการพัฒนา

วิเคราะห์ ทบทวน จัดล าดับ

จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร

- ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร

- ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ

- ผู้รับการอบรม/พัฒนา รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

- ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย และพัฒนาวิชาชีพ

ประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วางแผนพัฒนาในปีต่อไป

เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์

ถ่ายโอนความรู้

พัฒนาการจัดการเรียนรู้/การสร้างนวัตกรรม

การพัฒนาผลงานทางวิชาการ

การพฒันาผูป้ฏิบติังานและผูน้ า



ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพฒันา

วิธีที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนาบุคลากร

ปฐมนิเทศส าหรับบุคลากรใหม่ 

การแลกเปลีย่นความรู้เมื่อได้รับมอบหมายงานใหม่ 

การมอบอ านาจในการปฏิบัติเพื่อให้มีความรับผิดชอบ 

สับเปลี่ยน โยกย้ายหน้าที่

พัฒนาตนเองโดยการศึกษา   ดูงาน ประชุม/สัมมนา 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีบทบาททางวิชาการ 



• สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อศึกษาต่อ สามารถเข้า
สอบแข่งขันและได้รับการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานอื่นได้โดยไม่ผูกมัด
แต่ประการใด

ระดับลูกจ้าง   

• สนับสนุนในการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 
• ศึกษางาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้บุคลากร

ระดับบุคลากร
ทางการศึกษา/
ฝ่ายสนับสนุน

• ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาต่อ 

• เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

• เข้ารับการประเมินความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

• สอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสายงานซึ่งเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพ

• สนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ระดับ
ข้าราชการ   

ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน


