
การสรา้งสภาพแวดลอ้มและความผูกพนัของบุคลากรในองคก์ร

หมวด 5 บุคลากร

5.1 สภาพแวดลอ้มของบคุลากร 5.2 ความผกูพนัของบคุลากร

ก. ความผกูพนัและผลการ
ปฏบิตังิานของบุคลากร

ข.การพฒันาบุคลากรและผูน้ าก. ขดีความ สามารถ 
และอตัราก าลงั

ข. บรรยากาศการ
ท างานของบคุลากร

(1) ขดีความ สามารถ

และอตัราก าลงั

(2) บุคลากรใหม่
(3) ความกา้วหนา้ในวชิาชพี

(1) วฒันธรรมขององคก์ร

(3) การประเมนิความผกูพนั  

(2) ปัจจยัขบัเคลือ่นความ
ผกูพนั 

(1) ระบบการเรยีนรู ้
และการพฒันา 

(2) ประสทิธผิลของการ
เรยีนรูแ้ละการพฒันา    

(3) ความส าเร็จในงาน

(4)การจดัการการเปลีย่น
แปลงบุคลากร

(4)การจดัการผลการปฏบิตังิาน

(1) สภาพแวดลอ้มของ

การท างาน

(2) นโยบายและสทิธิ

ประโยชน์



1.ประเมนิ ขดีความสามารถ และอตัราก าลงัทีต่อ้งการ

2.สรรหา วา่จา้ง บรรจแุละรกัษาบคุลากร

3. จดัโครงสรา้งและรปูแบบการบรหิารงานบคุคลเพือ่รบั
การเปลีย่นแปลง

4. สนบัสนุนคณุภาพชวีติและการปฏบิตังิานของครู บุคลากร

5.สรา้งวฒันธรรมการปฏบิตังิานทีมุ่ง่เนน้ความเป็นเลศิ
และความผกูพนั

6.จดัการผลการปฏบิตังิานและประเมนิปจัจยัความผกูพนั

7.พฒันาครู บุคลากรและผูน้ าและประเมนิผลเพือ่การปรบัปรุง

8 .สง่เสรมิความกา้วหนา้ในวชิาชพีครแูละบรหิาร

5.บคุลากร (Work Force)  
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5.1 ก ขดีความสามารถและอตัราก าลงับคุลากร   
5.1ก(1) ขดีความสามารถและอตัราก าลงั 

Overall: 

โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไร ในการประเมนิความตอ้งการ
ดา้นขดีความสามารถ และอตัราก าลงับคุลากร รวมท ัง้
การประเมนิทกัษะสมรรถนะ คณุวฒุ ิ(Certification) และ
จ านวนบคุลากรทีต่อ้งการในแตล่ะระดบั (Staffing Levels)

Pก1(3) 



กระบวนการประเมนิขดีความสามารถ และอตัราก าลงับุคลากร  การประเมนิ
ทกัษะสมรรถนะ คณุวฒุ ิ(Certification) และจ านวนบุคลากรทีต่อ้งการใน
แตล่ะระดบั 

1. วเิคราะหป์รมิาณงานและประเมนิสภาพความตอ้งการก าลังคน
กับภารกจิของสถานศกึษา

2. วเิคราะหค์า่งานเพือ่ก าหนดต าแหน่ง

3. ค านวณอัตราก าลังตามเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. ก าหนด

4. จัดท าแผนอัตราก าลังระยะสัน้และยาว

5. ขออนุมัตแิผนอัตราก าลังจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที ่กศ.

ตวัอยา่ง แนวทาง/ข ัน้ตอน (Approach)



กลุม่งาน อตัราก าลงั
ทีม่อียู่

ความตอ้งการอตัราก าลงัในอนาคต รวม +เกนิ

จ านวน ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 -ขาด

ผูอ้ านวยการ 1 - - - - 1 -

รองฯ ผูอ้ านวยการ 4 - - 1 1 2 -

ภาษาไทย 10

สงัคมศกึษาฯ 15

คณิตศาสตร์ 11

วทิยาศาสตร์ 18

ภาษาตา่งประเทศ 20

ศลิป 9

สขุศกึษา พลศกึษา 8

การงานอาชพี 20

สนบัสนุน 5

ลกูจา้งประจ า 10

ตาราง แสดงแผนความตอ้งการอตัราก าลงัชว่งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564



5.1ก(2) บคุลากรใหม ่  
Overall :  

โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการสรรหา วา่จา้ง 
บรรจ ุและรกัษาบคุลากรใหมไ่ว้ ?           (ตอ่จาก5.1ก2) 

Multiple : 

โรงเรยีนท าใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่บคุลากรเป็นตวัแทนที่
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความหลากหลายทางมมุมอง (Ideas) 
วัฒนธรรม และวธิคีดิ (Thinking)ของชมุชน ของบคุลากร
ทีโ่รงเรยีนจา้ง และชมุชนของนักเรยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี?

5.1ก(4) กปป บุคลากร



ตวัอยา่ง 1วธิกีารสรรหา วา่จา้ง บรรจ ุและรกัษาบคุลากรใหม่



5.1 ก (3) ความส าเร็จในงาน   
ขอ้ก าหนดโดยรวม:  
โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการจดัรูปแบบ การท างาน และ บรหิารบุคลากร ?
ขอ้ก าหนดยอ่ย : 

โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการจัดรูปแบบการท างาน และบรหิารบคุลากรเพือ่ให ้
(1)• งานของโรงเรยีนบรรลผุลส าเร็จ
(2)• ใชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มทีจ่ากสมรรถนะหลกั (CORE COMPETENCIES) ของโรงเรยีน
(3)• สง่เสรมิ สนับสนุนการมุง่เนน้นักเรยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
(4)• มผีลการด าเนนิการทีเ่หนอืกวา่ความคาดหมาย

หลักท่ัวไป    รปูแบบการบรหิารงานบคุคลในองคก์ร กศ.  
ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก ่   
1) โครงสรา้งการบรหิารงานบคุคล  
2) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
3) การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้  
4) การบ าเหน็จความชอบและทะเบยีนประวตั ิ
5) การพัฒนาบคุลากร  
6) การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 
7) การวนัิยและนติกิาร และ 8) การวจัิยการบรหิารงานบคุคล 



ตวัอยา่ง รปูแบบการบรหิารบคุลากรของโรงเรยีน

ระบบบรหิารงานบคุคล

กระบวนการวางแผนบคุลากร

1) ค านวณอัตราก าลังบคุลากร

2) คูม่อืการบรหิารงานและโครงสรา้ง  

3) ปรับปรงุต าแหน่ง(เพิม่/ลด) ตอ่เขตฯ

กระบวนการคดัเลอืกบุคลากร

1) ประกาศผลการคัดเลอืกบคุลากร 

2) บรรจ ุแตง่ตัง้  

3) ประชาสมัพันธง์านบรหิาร

1) แผนพัฒนาสมรรถนะหลักบคุลากร 

2) การศกึษาตอ่  

3) การประชมุ อบรม สมัมนาวชิาการ 

4) เปิดหลกัสตูรใหม่

กระบวนการพฒันาบุคลากร

1) นเิทศงานวชิาการและการเรยีนการสอน

2) ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

3) ก าหนดวธิกีารประเมนิผล  

กระบวนการประเมนิบคุลากร

1) ก าหนดคา่ตอบแทน  

2) สวัสดกิารสทิธปิระโยชน ์

3) บรกิารสง่เสรมิคณุภาพชวีติ  

สวสัดกิาร สทิธปิระโยชน ์คา่ตอบแทน
1) สง่เสรมิและการรักษาวนัิย   

2) อทุธรณ์ รอ้งทกุข ์   

กระบวนการสง่เสรมิและรกัษาวนิยั



➢ สรา้งระบบการจัดการผลการปฏบิัตงิาน

ตวัอยา่ง แนวทางการจดัรปูแบบการท างาน และบรหิารบคุลากร

➢ วเิคราะหค์วามตอ้งการของระบบงาน ไดแ้ก ่คา่งาน
(งานบรหิารหรอืงานสอน) ต าแหน่ง สมรรถนะ        

➢ ค านวณหาปรมิาณบคุลากรและคดัเลอืก จัดสรรบคุลากรให ้
รองรับพันธกจิทัง้ปัจจบุนัและในอนาคต  

➢ สรา้งแรงจงูใจดา้นจติวทิยา ใหบ้คุลากรมปีฏบิตักิารอย่างจรงิจัง   

➢ สรา้งความผกูพันดว้ยวัฒนธรรมองคก์รใหเ้กดิมนุษยสมัพันธก์ารสือ่สาร
ทีเ่ปิดกวา้ง และการท างานทีมุ่ง่เนน้นักเรยีน

➢ อบรม พัฒนาการสรา้งเครอืขา่ยการท างานทีม่วีนัิยและจรยิธรรมทีมุ่ง่เนน้
ผลการด าเนนิงานทีเ่หนอืความคาดหมาย     

➢ สรา้งความมั่นใจดา้นสขุภาพ สวสัดภิาพ ความปลอดภัย 
คา่ตอบแทน และบรกิารสทิธปิระโยชน ์



Multiple :  โรงเรยีนด าเนนิการในเรือ่งตอ่ไปนี ้อยา่งไร ?

(1)•บรหิารบคุลากร บรหิารความตอ้งการของบคุลากร และ
ของโรงเรยีนเพือ่ท าใหม้ัน่ใจวา่สามารถด าเนนิการไดอ้ยา่ง
ตอ่เนือ่ง ป้องกนัการลดจ านวนของบคุลากรและลดผล
กระทบหากเกดิกรณีดงักลา่ว
(2)•การเตรยีมการและบรหิารในชว่งทีม่กีารเพิม่จ านวนของ
บคุลากร
(3)•การเตรยีมบคุลากรส าหรับการเปลีย่นแปลงในโครงสรา้ง
ของโรงเรยีนและระบบงานเมือ่จ าเป็น

5.1ก(4) การจดัการการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร 
Overall :   โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการเตรยีม
บคุลากรใหพ้รอ้มรบัตอ่การเปลีย่นแปลงความตอ้งการ
ดา้นขดีความสามารถและอตัราก าลงับคุลากร ?



กระบวนการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชพี

ข ัน้ตอน วธิกีาร
1.ก าหนดเป้าหมาย

2. จัดท าแผนและด าเนนิการพัฒนาบคุลากร 

2.1 พัฒนากอ่น
มอบหมายการ
ปฏบิตัหินา้ที่

1.ปฐมนเิทศ  
2. แจง้ภาระงาน มาตรฐานคณุภาพงาน มาตรฐานวชิาชพี จรรยาบรรณ
วชิาชพี เกณฑก์ารประเมนิผลงานกอ่นการปฏบัิตงิาน
3. ตดิตาม ประเมนิผล และจัดใหม้กีารพัฒนาอยา่งเหมาะสม ตอ่เนือ่ง

2.2 พัฒนา
ระหวา่งปฏบิตั ิ
หนา้ที ่

1. ส ารวจ/ศกึษา/วเิคราะหค์วามตอ้งการในการพัฒนาของครแูละบคุลากร 
2. ก าหนดหลกัสตูรการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจ าเป็นของครู
และบคุลากร(ศกึษางาน/จัดพีเ่ลีย้ง/ศกึษาตอ่/อบรมใน/นอกสถานที ่ฯลฯ

3. ด าเนนิการพัฒนาตามหลักสตูร
4. ตดิตาม ประเมนิผลการพัฒนา และรายงานผล

2.3. พัฒนาเพือ่
เลือ่นต าแหน่ง

1. ศกึษา วเิคราะห ์คณุลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่งทีข่อปรับปรงุ 
ก าหนดต าแหน่งของครแูละบคุลากร 
2. สง่เสรมิการพัฒนา เพือ่เพิม่พนูความรู ้ทักษะ เจตคต ิคณุธรรม
จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
3. ตดิตาม ประเมนิผลการพัฒนา และรายงานผล

3.ตดิตามและประเมนิผลการพัฒนาบคุลากร 

ตวัอยา่ง





Multiple :

(1)• ตวัวัดและเป้าประสงคใ์นการปรับ ปรงุปัจจัยดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างานมอีะไรบา้ง ?
(2)• มคีวามแตกตา่งของปัจจัย ตวัวัดหรอืเป้าหมายทีส่ าคญั
อะไรบา้งส าหรับสภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ างานที่
แตกตา่งกนั

5.1 ข บรรยากาศการท างานของบคุลากร  
5.1ข(1) สภาพแวดลอ้มของการท างาน  

Overall :  

โรงเรยีนด าเนนิการอยา่งไรเกีย่วกบัการสรา้งความ
ม ัน่ใจดา้นสขุภาพสวสัดภิาพของบคุลากร และความ
สะดวกในการเขา้ถงึสถานทีท่ างานของบคุลากร?

Pก1(5) กฎระเบยีบขอ้บงัคบั



1) ก าหนด/ทบทวน นโยบายและส ารวจความตอ้งการสวสัดกิาร

3) วางแผนจัดสวสัดกิาร –จัดท าแผนการ ใชเ้งนิ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ เพือ่พจิารณาแผนการด าเนนิกจิกรรมและงบประมาณตอ่ไป

4) พจิารณาแผนด าเนนิกจิกรรม รวมถงึแผนการใชเ้งนิ และด าเนนิการตามแผน

5) ประเมนิผล สรุป  รายงานผลการจัดตัง้/ปรับปรุง สวสัดกิารแตล่ะประเภท ตามปี
ปฏทินิ (มกราคม – กมุภาพันธ)์ ในแตล่ะปี    

คณะกรรมการสวสัดกิารและคณุภาพชวีติ ผูร้บัผดิชอบ 

2) จัดท าร่าง/ปรับปรุง ระเบยีบ สวสัดกิาร สทิธปิระโยชนฯ์  

ตวัอยา่ง1 แนวทางการสรา้งความม ัน่ใจดา้นสขุภาพสวสัดภิาพของ
บคุลากรและความสะดวกในการเขา้ถงึสถานทีท่ างานของบคุลากร



Multiple :

(1)• โรงเรยีนออกแบบการบรกิาร สทิธปิระโยชน ์และ
นโยบาย ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของบคุลากรที่
หลากหลาย ตามความแตกตา่งของกลุม่และประเภทของ
บคุลากรอยา่งไร?
(2)• สทิธปิระโยชนท์ีส่ าคญัทีโ่รงเรยีนจัดใหบ้คุลากรมี
อะไรบา้ง?

5.1ข(2) นโยบาย และสทิธปิระโยชน ์ 
Overall :  

โรงเรยีนสนบัสนนุบคุลากรโดยจดัใหม้กีารบรกิาร 
สทิธปิระโยชน ์และนโยบาย อยา่งไร ?

Pก1(3) ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร



1. ทบทวนนโยบายและส ารวจความตอ้งการดา้นสทิธปิระโยชนแ์ละสวสัดกิาร
พเิศษนอก- เหนอืจากกฏระเบยีบ ขอ้ปฏบิตัสิทิธปิระโยชนแ์ละสวสัดกิารของ
ทางราชการ
2. จดัท ารา่ง/ปรบัปรุง นโยบาย ระเบยีบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนฯ์  
3. วางแผนจดัสวสัดกิาร –จดัท าแผนการใชเ้งนิเสนอตอ่คณะกรรมการ/
4. พจิารณาแผนด าเนนิกจิกรรมรวมถงึแผนการใชเ้งนิและด าเนนิการตามแผน
5. ปรบัปรุงสวสัดกิาร สทิธปิระโยชนใ์หม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพปจัจบุนั     
6. ประเมนิความพงึพอใจ สรุปและรายงานผลการด าเนนิการรวมท ัง้การจดัท า
บญัชกีารเงนิ

ตวัอยา่ง แนวทางสนบัสนนุบคุลากรโดยจดัใหม้กีารบรกิาร 
สทิธปิระโยชนแ์ละนโยบาย 



5.2 ความผกูพนัของบคุลากร  

Basic Requirement: 

โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการสรา้งความผกูพนั
ของบคุลากรเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีม่ ี
ผลการด าเนนิการทีด่ ี?



➢เสรมิสรา้งวฒันธรรม
องคก์รใหเ้กดิการสือ่สาร
ทีเ่ปิดกวา้ง และการท า
งานทีใ่หผ้ลการด าเนนิ 
การทีด่ ี

➢ก าหนด
ปัจจัยส าคัญ 
ทีส่ง่ผลตอ่
ความผกูพัน

➢ก าหนดตัวชีว้ดั
และประเมนิความ
ผกูพันของบคุลากร

➢ จัดท าระบบ
การจัดการผล
การปฏบิัตงิาน
ของบคุลากร

➢จัดระบบการเรยีน
รูแ้ละการพัฒนา
ของโรงเรยีนและ   
บคุลากร ผูบ้รหิาร 
และผูน้ า

➢ประเมนิประสทิธผิล
และประสทิธภิาพของ
ระบบการเรยีนรูแ้ละ
การพัฒนา

➢สง่เสรมิความ 
กา้วหนา้ในวชิาชพี 

ตวัอยา่ง แนวทางสรา้งความผูกพนัเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างาน
ทีม่ผีลการด าเนนิการทีด่ ี



Multiple : 

(1)• โรงเรยีนท าใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่วัฒนธรรมองคก์ร ได ้
ใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายของมมุมอง(Ideas)

วัฒนธรรม และวธิคีดิ(Thinking)ของบคุลากร ?            (5.1ก2)

(2)• โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการใหอ้ านาจการตดัสนิใจ
แกบ่คุลากร ?

5.2ก ความผกูพนัและผลการปฏบิตังิานของบคุลากร  
5.2ก(1) วฒันธรรมองคก์ร  

Overall:  

โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการเสรมิสรา้งวฒันธรรม
องคก์รใหเ้กดิการสือ่สารทีเ่ปิดกวา้งการท างานทีใ่ห ้
ผลการด าเนนิการทีด่ ีและบคุลากรทีม่คีวามผกูพนั ?

1.1ข(1) 



(8)  ศษิยเ์กา่บรจิาคเงนิใหก้ับโรงเรยีนมากขึน้

ความส าเร็จ
ในการสือ่สารเพือ่สรา้งความผกูพันใหก้ับบคุลากรของผูน้ าระดับสงู 

(1) ครรููค้วามเป็นไปของเรือ่งราวทีส่ าคัญของโรงเรยีนตา่ง ๆ

(2) ครรููท้ศิทาง สถานการณ์ของโรงเรยีน

(3) ครมูคีวามรูส้กึผกูพันกับโรงเรยีน 

(4) ครทูุม่เทการท างานใหก้ับโรงเรยีนมากขึน้

(5) ครสูนใจดแูลนักเรยีนมากขึน้

(6)  นักเรยีนรักโรงเรยีนมากขึน้

(7) เครอืขา่ยผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืกับโรงเรยีนมากขึน้



5.2ก(2) ปจัจยัขบัเคลือ่นความผกูพนั 
Overall :  โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการก าหนดปจัจยั
ส าคญัทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพนัของบคุลากร? 

Multiple : วธิกีารก าหนดปัจจัยทีข่บัเคลือ่นเหลา่นี้
แตกตา่งกนัอยา่งไรตามกลุม่และสว่นของบคุลากร

5.2ก(1) วฒันธรรมองคก์ร  

5.1ก(2) บคุลากรใหม ่  

5.2ก(4) การจดัการผลการปฏบิตังิาน  

5.2ข(1) ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา  

5.2ข(3) ความกา้วหนา้ในวชิาชพี  



➢ ส ารวจปัจจัยส าคัญทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพันของคร ูบคุลากรตอ่การ
สรา้งความพงึพอใจและความผกูพัน

➢ จ าแนกขอ้มลูและจัดล าดับความส าคัญปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ง่ผลตอ่
ความผกูพันของบคุลากร

➢ จัดท าแผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพัน
ของบคุลากรน าไปสูก่ารขบัเคลือ่นการปฏบัิตใิหเ้กดิความยั่งยนื 

➢ ก าหนดวงรอบการตดิตามขัน้ตอนการปฏบิัตกิาร
➢ ประเมนิผลระดับความผกูพันของปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ง่ผลตอ่ความ

ผกูพันของบคุลากร
➢ น าผลทีไ่ดไ้ปก าหนดแผนปฏบิัตกิารในปีตอ่ไป

ตวัอยา่ง แนวทางการก าหนดปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลตอ่ความ

ผกูพนัของบคุลากร? 



Multiple :

(1)• มวีธิกีารและตวัวัดทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ
อะไรบา้งทีใ่ชใ้นการประเมนิความผกูพันและความพงึพอใจ
ของบคุลากร
(2)• วธิกีารและตวัวัดเหลา่นีม้คีวามแตกตา่งกนัอยา่งไรใน
แตล่ะกลุม่และสว่นของบคุลากร
(3)• โรงเรยีนใชต้วัชีว้ัดอืน่ๆ เชน่ อตัราการคงอยูข่อง
บคุลากร การขาดงานการรอ้งทกุข ์ความปลอดภัยและผลติ
ภาพ เพือ่ประเมนิและปรับปรงุความผกูพนัของบคุลากร
อยา่งไร

5.2ก(3) การประเมนิความผกูพนั   
Overall :  

โรงเรยีนประเมนิความผกูพนัของบคุลากรอยา่งไร ?



➢ ก าหนดและล าดับปัจจัยความผกูพันจาก ขอ้ 5.2ก(1) 
➢ จ าแนกกลุ่มครู บคุลากรทีใ่ชสุ้ม่ประเมนิและก าหนดระดับความผกูพัน
และความพงึพอใจ ตามปัจจัยความผกูพัน

➢ ก าหนดตัวชีว้ดั คา่เป้าหมายของประเมนิตามปัจจัยความผกูพัน
➢ วเิคราะหแ์ละล าดับผลการประเมนิปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ง่ผลตอ่ความ

ผกูพัน
➢ จัดท าแผนสรา้งเสรมิความผกูพันในชว่งการจัดท ากลยทุธอ์ยา่ง

ตอ่เนือ่ง
➢ ตดิตาม ประเมนิปัจจัยความผกูพันอืน่ ๆอยา่งตอ่เนือ่ง

ตวัอยา่ง แนวทางประเมนิความผกูพนัของบคุลากร



Multiple : ระบบการจัดการผลการปฏบิัตงิานของบคุลากร พจิารณาถงึ
การบรหิารคา่ตอบแทน การใหร้างวลัการยกยอ่งชมเชยและการสรา้ง
แรงจงูใจอยา่งไร ระบบการจัดการผลการปฏบิัตงิานของบคุลากร
เสรมิสรา้งในเรือ่งตอ่ไปนี้อยา่งไร
(1)• การยอมรับความเสีย่งทีผ่า่นการประเมนิผลไดผ้ลเสยีอยา่งรอบ
ดา้น(INTELLIGENT RISK TAKING) ทีน่ าไปสูก่ารสรา้งนวตักรรม
(2)• การมุง่เนน้นักเรยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
(3)• การบรรลผุลส าเร็จของแผนปฏบัิตกิาร

5.2ก(4) การจดัการผลการปฏบิตังิาน  
Overall :      ระบบการจดัการผลการปฏบิตังิานของบคุลากร
สนบัสนนุท าใหเ้กดิการท างานทีใ่หผ้ลการด าเนนิการทีด่แีละ
ความผกูพนัของบคุลากรอยา่งไร ?



➢ตัง้คณะท างานจัดท าระบบการบรหิารผลการปฏบิัตริาชการของ
โรงเรยีน

➢ ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
➢ ตรวจสอบจ านวนคร ูบคุลากรทีม่คีณุสมบตั ิดงันี้

➢ตรวจสอบจ านวนบคุลากรทีม่อียู่ ณ วนัที ่1 มนีาคม/1

กันยายนของทกุปี 
➢พจิารณาความดคีวามชอบทีก่ลุม่สาระ/กลุม่งานขอมา ตรวจสอบ
เงนิเดอืน 

➢ปรับเงนิเดอืนตามหลักเกณฑก์ารค านวนเงนิเดอืนของทางราชการ
➢ขออนุมัตจิาก  สพม. 

ระบบการจดัการผลการปฏบิตังิานของบุคลากรสนบัสนุนท าใหเ้กดิการ
ท างานทีใ่หผ้ลการด าเนนิการทีด่แีละความผูกพนัของบุคลากร

ตวัอยา่ง 



Multiple: ระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาของโรงเรยีนด าเนนิการในเรือ่งตอ่ไปนี้
อยา่งไร?
(1)• พจิารณาถงึสมรรถนะหลกัขององคก์ร (CORE COMPETENCIES)ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์และ
การบรรลผุลส าเร็จของ แผนปฏบิตักิารทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวของโรงเรยีน
(2)• สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนนิการและการเปลีย่นแปลงของโรงเรยีน ตลอดจน
การสรา้งนวตักรรม
(3)• สนับสนุนจรยิธรรม และปฏบิตังิานอยา่งมจีรยิธรรม
(4)• ปรับปรุงการมุง่เนน้นักเรยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
(5)• ท าใหม้ั่นใจถงึการถา่ยโอนความรูจ้ากบคุลากรทีล่าออก หรอืเกษียณอายรุาชการ
(6)• ท าใหม้ั่นใจวา่มกีารผลกัดนัใหใ้ชค้วามรูแ้ละทกัษะใหมใ่นการปฏบิตังิาน

5.2ข การพฒันาบคุลากรและผูน้ า  
5.2ข(1) ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา  
Overall :  ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันาสนบัสนนุความตอ้งการ
ของโรงเรยีนและการพฒันาตนเองของบคุลากร ผูบ้รหิาร และ
ผูน้ าอยา่งไร ? 5.1ก(4) การจดัการการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร 



➢ ก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงคข์องการพัฒนาใหช้ดัเจน :
➢ เลอืกสรรหัวหนา้ ครพูีเ่ลีย้ง ผูฝึ้กอบรมทีม่คีวามสามารถโดดเดน่ทีผ่า่น

การประเมนิในระดับดเีดน่ และมคีณุสมบัต ิ   
➢ ก าหนดระยะเวลาใหเ้หมาะสม : ก าหนดกรอบเวลาทีช่ดัเจน เพือ่ให ้

บคุลากรเห็นเป้าหมายและ บรหิารเวลาของตนเองได ้โรงเรยีนรู ้
ระยะเวลาในการพัฒนา  

➢ คัดเลอืกผูฝึ้กอบรมทีม่คีวามพรอ้ม มศีักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
➢ ด าเนนิการพัฒนาโดยใชเ้ครือ่งมอื 
➢ ประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา

ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันาสนบัสนุนความตอ้งการของโรงเรยีนและ
การพฒันาตนเองของบุคลากร ผูบ้รหิาร และผูน้ า

ตวัอยา่ง



5.2ข(2) ประสทิธผิลของการเรยีนรูแ้ละการพฒันา  

Overall : โรงเรยีนวธิกีารประเมนิประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา
อยา่งไร?

Multiple : โรงเรยีนมวีธิกีารด าเนนิการในเรือ่งตอ่ไปนี้อยา่งไร

(1)• การเชือ่มโยงผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละพัฒนา กบัผลการ
ประเมนิความผกูพนัของบคุลากรและกบัผลลพัธท์ีส่ าคญั
ทีร่ายงานในหมวด 7
(2)• การใชผ้ลความเชือ่มโยงนีเ้พือ่ระบโุอกาสในการ
ปรับปรงุความผกูพันของบคุลากร การเรยีนรู ้และพัฒนา



เครือ่งมอืประเมนิผล 3 ระดบัตามแนวทางของโดนลัดแ์อล เคริก์แพทรคิ

สิง่ทีป่ระเมนิ วธิกีารประเมนิ แหลง่ขอ้มูล เครือ่งมอืทีใ่ช้

ระดบั 1
การตอบสนอง
(Reaction)

1.ใชแ้บบสอบถาม
2. สงัเกตการณ์
ระหวา่งการฝึกอบรม

-ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม
-ครพูีเ่ลีย้ง ผู ้
ฝึกอบรม

แบบประเมนิ
โครงการ
แบบสงัเกตการณ์

ระดบั 2
การเรยีนรู ้
(Learning)

การวดัผลกอ่น-หลงั
การ ฝึกอบรม

-ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม

แบบทดสอบกอ่น-
หลงัการฝึกอบรม

ระดบั 3
พฤตกิรรม
(Behaviour)

การใช ้

แบบสอบถาม

-หัวหนา้ของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม
-ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

แบบสอบถาม
ตดิตาม
ผลการฝึกอบรม

วธิกีารประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา



Multiple :

(1)• โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการจัดการความกา้วหนา้
ในวชิาชพีของบคุลากรในโรงเรยีน ?

(2)• โรงเรยีนมวีธิกีารอยา่งไรในการวางแผนการ
สบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารและผูน้ า ?

5.2ข(3) ความกา้วหนา้ในวชิาชพี  
Overall :   

โรงเรยีนวธิกีารอยา่งไรในการจดัการความกา้วหนา้
ในวชิาชพีของโรงเรยีน ?

5.1ก(4) การจดัการการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร 



แนวทางพฒันาความกา้วหนา้ในอาชพี 5.1ก(4)

ขั้นตอน วธิกีาร
1.ก าหนดเป้าหมาย

2. จัดท าแผนและด าเนนิการพัฒนาบคุลากร 

2.1 พัฒนากอ่น
มอบหมายการ
ปฏบิตัหินา้ที่

1.ปฐมนเิทศ  
2. แจง้ภาระงาน มาตรฐานคณุภาพงาน มาตรฐานวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานกอ่นการปฏบิตังิาน
3. ตดิตาม ประเมนิผล และจัดใหม้กีารพฒันาอยา่งเหมาะสม ตอ่เนือ่ง

2.2 พัฒนา
ระหวา่งปฏบิตั ิ
หนา้ที ่

1. ส ารวจ/ศกึษา/วเิคราะหค์วามตอ้งการในการพฒันาของครแูละบคุลากร 
2. ก าหนดหลกัสตูรการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจ าเป็นของ
ครแูละบคุลากร
3. ด าเนนิการพฒันาตามหลกัสตูร
4. ตดิตาม ประเมนิผลการพฒันา และรายงานผล

2.3. พัฒนาเพือ่
เลือ่นต าแหน่ง

1. ศกึษา วเิคราะห ์คณุลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่งทีข่อปรับปรงุ 
ก าหนดต าแหน่งของครแูละบคุลากร 
2. สง่เสรมิการพัฒนาเพือ่เพิม่พนูความรู ้ทักษะ เจตคต ิคณุธรรม 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
3. ตดิตามประเมนิผลการพัฒนาและรายงานผล

3.ตดิตามและประเมนิผลการพัฒนาบคุลากร 

ตวัอยา่ง



7.3 ก1 ขดีความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร 
5.1ก2 ประสทิธผิลดา้นการสรรหาบคุลากรใหม่
5.1ก2 ประสทิธผิลดา้นการรักษาบคุลากรใหม่
5.1ก3 ความพงึพอใจตอ่รปูแบบการบรหิารงานบคุลากรของครู
5.1ก4 ดา้นความเพยีงพอของบคุลากร
5.1ก4 ดา้นขดีความสามารถของบคุลากร

หมวด 5 ผลลพัธป์รากฏในขอ้ 7.3ก(1) 7.3ก(2) 7.3ก(3) 7.3ก(4)

7.3 ก2 บรรยากาศการท างาน                      
5.1ข1 ความปลอดภัยบคุลากรในทีท่ างาน     
5.1ข1 สขุภาพของบคุลากร                       
5.1ข1 สวสัดภิาพของบคุลากร                   
5.1ข2 ประสทิธผิลของการสนับสนุนบคุลากร  
5.1ข2 ความพงึพอใจตอ่การไดรั้บการสนับสนุนของครู บคุลากร  
5.2ก1 ความพงึพอใจตอ่วฒันธรรมหรอืบรรยากาศภายในองคก์ร 
5.2ก4 ความพงึพอใจตอ่กระบวนการประเมนิผลการด าเนนิงาน

(พจิารณาความดคีวามชอบ)



7.3 ก4 การพฒันาบุคลากร
5.2ข1 ประสทิธผิลการพัฒนาบคุลากร
5.2ข1 ประสทิธผิลการพัฒนาผูน้ า
5.2ข3 ประสทิธผิลของการจัดการความกา้วหนา้ในอาชพีของครู บคุลากรท
5.2ข3 ประสทิธผิลของการเตรยีมผูน้ า

7.3ก3 ความผูกพนัของบุคลากรตามปจัจยัความผูกพนั
5.2ก3 ความพงึพอใจของบคุลากรดา้นตา่ง ๆ ตามปัจจัยความผกูพัน
5.2ก3 ระดบัความผกูพันและความภักดขีองบคุลากร
5.2ก3 ดา้นผลติภาพของครู บคุลากร                     (งานวชิาการรับผดิชอบ)
5.2ก3 ดา้นอตัราการลาออก อตัราการรอ้งทกุข ์อตัราการขาดงาน
5.2ก3 ความผกูพันอืน่ ๆ เชน่ การมสีว่นร่วมในกจิกรรมของโรงเรยีน

หมวด 5 ผลลพัธป์รากฏในขอ้ 7.3ก(1) 7.3ก(2) 7.3ก(3) 7.3ก(4)


