
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลากร  

  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา มีการจัดระบบภายใน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างาน ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ออกเป็น 7 ฝ่าย คือ   
 ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบรหิารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายกิจการนักเรียน     
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ โดยผู้บริหาร  
ได้มอบหมายงาน ให้แก่รองผู้อ านวยการฝ่าย ลงมาจนถึงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย การปฏิบัติงานตามสายงานซึ่งมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และกลุ่มงานเพื่อใช้เป็นเป้าหมายส าคัญของการท างานให้บรรลุผล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ของการบริหารบุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 จากภาพที่ 1 แสดงว่า โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ให้ความส าคัญต่อครูและบุคลากรด้วยการจัด

สภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน การบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

การจัดสวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายส าคัญของการท างาน

ให้บรรลุผลส าเร็จ 

 

 

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ  เปา้ประสงค ์ นโยบาย  กลยทุธ ์ จดุเนน้ 

ระบบการมุง่เนน้บคุลากร 

สภาพแวดลอ้มของบคุลากร ความผกูพนัของบคุลากร 

-ขีดความสามารถและอตัราก าลงับคุลากร 
 -บคุลากรใหม ่
-ความส าเรจ็ในงาน 
-การจดัการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร 
-สภาพแวดลอ้มการท างาน 
-นโยบาย และสทิธิประโยชน ์

-วฒันธรรมองคก์ร 
-ปัจจยัขบัเคลือ่นความผกูพนั 
-การประเมินความผกูพนั 
-การจดัผลการปฏิบตังิาน 
-ประสทิธิผลของการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
-ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 



 

1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (WORKFORCE Environment) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2  ระบบการจัดการสภาพแวดล้อมของบุคลากร 
  จากภาพที่ 2 แสดงว่า โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้จัดระบบสภาพแวดล้อมของบุคลากร 
โดยค านึงถึงขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยหลายปัจจัยได้แก่ ขีดความสามารถและ
อัตราก าลัง บุคลากรใหม่ ความส าเร็จในงาน และการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการจัดการด้าน
บรรยากาศการท างานของบุคลากร ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท างาน รวมถึงนโยบายและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
เพ่ือจัดการด้านสภาพแวดล้อมของบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 
              (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (CAPABILITY and CAPACITY)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ภาพที่ 3 ระบบการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
               โรงเรียนเบญจลกัษ์พิทยา ด าเนินการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง ตามภาพท่ี 3  ดังนี้ 
           1.  ส ารวจความต้องการอัตราก าลังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานสนับสนุน โดยใช้เกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ทั้งในด้านปริมาณและ
ด้านขีดความสามารถ 

1. รวบรวมขอ้มลูอตัราก าลงั
บคุลากร 

 
 

5. ทบทวนปรบัปรุงพฒันา 

 

2. วิเคราะหอ์ตัราก าลงัและ 
ความตอ้งการอตัราก าลงัขอบคุลากร 

 

3. แกปั้ญหา 
ดา้นอตัราก าลงัขาด/เกิน 

4. ประเมินผล 

 

5.1สภาพแวดลอ้ม   

      ของบคุลากร 

 

 

1. ขีดความสามารถ
และอตัราก าลงั 

2. บคุลากรใหม ่

3. ความส าเรจ็ในงาน 

4. การจดัการ 
เปลี่ยนแปลง 
ดา้นบคุลากร 

 

ข. บรรยากาศการท างาน 

ของบคุลากร 

    1. สภาพแวดลอ้ม 
           การท างาน 

2. นโยบาย 
และสทิธิประโยชน ์

 ก. ขีดความสามารถ 
 และอตัราก าลงับคุลากร 
  บคุลากร 

ข. บรรยากาศการท างาน 
ของบคุลากร 



 

           ด้านปริมาณ คือ ระบุจ านวนและคุณลักษณะเชิงประชากรที่จ าเป็น เช่น อายุ อายุราชการ 
แนวโน้มการขอย้าย การเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
         ด้านขีดความสามารถ คือ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ (วิชาเอก/วิชาโท) ประสบการณ์ใน            
การท างานด้านต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรที่มีอยู่ในโรงเรียน โดยแยกตามประเภทกลุ่มสาขาวิชา ใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน ระดับต าแหน่ง ความสามารถพิเศษ ครูที่สอนตรงตามเอก  
     2.  จัดท าแผนอัตราก าลังระยะเวลา 3 ปี โดยวิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหว จากข้อมูล
สารสนเทศบุคลากร แนวโน้มการขอย้าย การเกษียณอายุราชการแต่ละปี เพ่ือก าหนดต าแหน่งและจ านวนบุคลากรที่
ต้องการตามคุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะ โดยพิจารณาร่วมกัน 
     3.  น าการส ารวจมาวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือวางแผนการบริหารงาน โดยก าหนดอัตราก าลังขาด 
ก าลังเกิน น าเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือด าเนินการปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และบริบทของโรงเรียน 
                     4.  ก าหนดการประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะของบุคลากร โดยประเมิน                
ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง โดยรายงานข้อมูลทุกวันที่ 10  มิถุนายน  และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
    5.  น าผลการประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะมาทบทวนปรับปรุงพัฒนา จัดท าเป็น
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 
          (2) บุคลากรใหม ่(NEW WORKFORCE Members) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 สง่เสรมิพฒันาสรา้งขวญัและก าลงัใจ 

การสรรหาบคุลากรใหม ่

ส ารวจความตอ้งการ ขาด/เกิน 
 

วางแผน วิเคราะห ์อตัราก าลงั 
 

เสนอขอ้มลูเพ่ือสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้ วา่จา้ง 

ก าหนดคณุสมบตัิ ความรู ้ ความสามารถ 
ความตอ้งการตอ้งการแตล่ะต าแหน่ง 

 

การปฐมนิเทศ 

กระบวนการพฒันา และรกัษาบคุลากรใหม่ 
 

ครูพ่ีเลีย้ง 

จดัสวสัดิการ 

ประเมินความพงึพอใจในการท างานอยา่งตอ่เน่ือง 
 



 

ภาพที่ 4  แสดงการสรรหาบุคลากรใหม่ 
 จากภาพที ่4  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
    1.  ฝ่ายบริหารงานบุคคลให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ส ารวจข้อมูลอัตราก าลัง เมื่อวิเคราะห์
อัตราก าลังแล้ว หากผลปรากฏว่าอัตราก าลังครูขาด ให้เสนอต่อฝ่ายบริหาร  
    2.  ประชุมวางแผน  วิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือสรรหาบุคลากรใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อมี
ต าแหน่งว่าง เช่น บุคลากรเกษียณอายุราชการ บุคลากรย้ายไปด ารงต าแหน่งที่หน่วยงานอ่ืน โดยวางแผนร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน   
   3.  น าผลการวางแผน  วิเคราะห์อัตราก าลังมาก าหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตามความ
ต้องการแต่ละต าแหน่ง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้พิจารณาจากการเพ่ิม/ลดของบุคลากร และคาบสอนเฉลี่ยในส่วนของ
กลุ่มงานต่าง ๆ พิจารณาจากภาระงาน และน าผลการวิเคราะห์มาประเมินจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมในกรณีรับย้าย
หรือบรรจุข้าราชการ  
    4.  โรงเรียนด าเนินการสรรหาบุคลากร โดยเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอบรรจุ/รับย้ายตามวิชาเอกที่ขาดแคลน 
ขั้นตอนแรกจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนโดยจะให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือในส่วนที่ขาด หาก
ยัง ไม่เพียงพอ โรงเรียนจะด าเนินการให้มีผู้ส่งมอบโดยการจัดจ้างตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ เพ่ือรอการสรร
หา บรรจุและแต่งตั้งเพ่ือวางแผนอัตราก าลังครูในอนาคตให้เหมาะสม โดยศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง  เช่น วิสัยทัศน์ 
แผนการจัดชั้นเรียน โครงสร้างหลักสูตร ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความต้องการของ
ผู้เรียน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อก าหนดความต้องการครู  
       5.  เมื่อได้บุคลากรใหม่ตามที่ต้องการแล้ว โรงเรียนมีกระบวนการรักษาบุคลากรใหม่ โดยจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมองค์กร มีการแต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน  การมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิเศษ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ มีสวัสดิการบ้านพัก มีการส่งเสริม/พัฒนา/สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรได้รับการพัฒนาโดยการเข้า
รับการอบรม ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การเลื่อนหรือมีวิทยฐานะสูงข้ึน และจัดกิจกรรมกีฬา สังสรรค์ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร เป็นการเสริมสร้างความผูกพันฉันท์พ่ีน้อง มีความเอ้ืออาทร 
ต่อกัน เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม 
    6.  มีการประเมินความพึงพอใจในด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 (3) ความส าเร็จในงาน (Work Accomplishment)  
   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีวิธีการในการจัดรูปแบบการท างานและบริหารบุคลากรเพ่ือความส าเร็จ ใน
งาน ดังนี้ 
   1.  จัดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เหมาะสมกับงาน 
   2.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละต าแหน่งตามความรู้  ความสามารถอย่างเหมาะสม 
   3.  จัดท านโยบาย กลยุทธ์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นกรอบส าหรับการวางแผนการบริหาร 
   4.  จัดท าแผนปฏิบัติการ คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   5.  จัดการบริหารและควบคุมคุณภาพการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการบริหาร 3 ระบบ 



 

คือ ระบบบริหารคุณภาพ  ระบบบริหารวิชาการ  และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม มีการจัดวางตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ความสมารถในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย    
  6.  การก ากับ ติดตาม การจัด การศึกษาเป็นสองระบบ คือ งานหลัก และงานสนับสนุน ผ่านสายบังคับ
บัญชาตามโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่าย
บริหารทั่วไป และมอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นคณะบริหารโรงเรียน การบริหารบุคคลของโรงเรียน   จะ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งครู ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและภาระหน้าที่ของโรงเรียนและ
สมรรถนะหลักของโรงเรียน โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/
กลุ่มสาระในแต่ละปี ครูทุกคนต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID- Plan)   และปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ประเมินผล
การท างานของตนเอง และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตามสายงานบริหาร พร้อมวิเคราะห์ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  (4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)  
            โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโดยใช้
กระบวนการวางแผนอัตราก าลังเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคต เริ่มด้วย การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  ได้แก่  แนวโน้มการโยกย้าย การ
เกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด การได้รับการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานอื่นโรงเรียนจะส ารวจ
ข้อมูลล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการสรรหาครูทดแทนในอัตราที่ว่าง วิเคราะห์แผนการรับนักเรียน และคาดคะเนจ านวน
นักเรียนในอนาคต ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา วิเคราะห์แผนการจัดชั้นเรียนแต่ละโครงสร้าง
หลักสูตร/แผนการเรียนและขีดความสามารถและอัตราก าลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ เมื่อวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการอัตราก าลังแล้วจึงมีการประชุมวางแผนหาแนวทางเตรียมรับสถานการณ์ ตาม
กระบวนการ ดังภาพที่ 5.3 มีแผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาวรองรับการเปลี่ยนแปลงมีการประเมิน
กระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอพัฒนาปรับปรุงได้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)  
                           (1)  สภาพแวดล้อมการท างาน (Workplace Environment) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงการจัดบรรยากาศในการท างานของบุคลากร 
  จากภาพที ่5 แสดงระบบของการสร้างบรรยากาศในการท างาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นในการท างาน
ของครูและบุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา มีวัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดต่อกันมา  มีลักษณะแบบครอบครัว เคารพ
ให้เกียรติผู้อาวุโส  นอกจากนี้ยังก าหนดนโยบายพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมโดยฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ   
มีการด าเนินการด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้บุคลากรเกิดความม่ันคงปลอดภัย   
ทั้งร่างกายและจิตใจ  ทั้งนี้โรงเรียนได้ด าเนินการด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ดังนี้ 
  โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการดูแลอาคารสถานที่  ก าหนดหมายเลขอาคารเรียนเพ่ือสะดวกในการ
ใช้งานและมอบหมายให้มีผู้ดูแล ด้านความสะอาดและความปลอดภัย  นอกจากนี้ยังมีการจัดสวน หย่อมในสถานที่
ต่างๆ ให้สวยงามร่มรื่น  เพ่ือช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียนและครู  มีห้องประชุม  ห้องสุขาที่สะอาด  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณ
โรงเรียนเพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย  เป้าหมายและตัววัดในการปรับปรุงตามความต้องการของครูและ
นักเรียน  คือ  การปรับปรุงห้องเรียนและมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
  ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ  ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ได้ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี สร้างบรรยากาศการท างานที่อบอุ่น  จัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่   
การมอบกระเช้าเยี่ยมเวลาเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร  มีการบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม  มอบเงินช่วยเหลือเมื่อมีการ
เสียชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งสามีหรือภรรยา  บิดามารดา  และบุตร   

           ส  ารวจความตอ้งการในการจดัสภาพแวดลอ้มการท างาน 

ด าเนินการบรหิารจดัการความตอ้งการในการจดัสภาพแวดลอ้มการท างาน 

วิเคราะหค์วามส าเรจ็ตามความตอ้งการ 

สะทอ้นผลความตอ้งการ 

ปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันา 

           จดัล  าดบัความส าคญัในการจดัสภาพแวดลอ้มการท างาน 

บรรยากาศการท างาน 
ของบคุลากร 



 

 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน  ได้สนับสนุน  
สื่อเทคโนโลยีออกแบบงานและจัดหาเครื่องมือการท างานที่เป็นระบบ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบให้ดูแล  
 โรงเรียนเบญจลักษพิ์ทยาน าแนวทางข้างต้นไปปฏิบัติกับบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  มีการด าเนินงานด้านความ  
ปลอดภัย  สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากร  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  สุขภาพ
อนามัยและการป้องกันภัย 
 ผลการตรวจสอบความปลอดภัย ผลการติดตามการด าเนินงานประจ าวันของลูกจ้าง รวมทั้งใช้ข้อมูลการ
ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและข้อมูลสุขภาพของบุคลากรข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยสุขอนามัยและการ
ป้องกันให้เป็นมาตรฐานรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
   (2)  นโยบาย และสิทธิประโยชน์ (Workforce Benefits Policies) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6 แผนภาพแสดงนโยบาย และสิทธิประโยชน์ 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามุ่งสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรโดยก าหนดการให้บริการและสิทธิประโยชน์

ของบุคคลากรเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ และแนวนโยบายการอ านวยความสะดวกโดยให้ความเสมอภาค
ศึกษาข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนด าเนินการมอบหมายและแต่งตั้งฝ่ายอ านวยการ โดยงาน บุคลากรและงานการเงิน
รับผิดชอบ ด้านสวัสดิการของข้าราชการครแูละบุคลากร แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได ้ศึกษาสิทธิประโยชน์การบริการ
ตามสิทธิของทางราชการก าหนด ได้แก่   

6.ประเมินผล 

2.ก าหนด
คณะกรรมการ 

3.วางแผนการ
ด าเนินงาน 

นโยบาย 

และสทิธิประโยชน ์
4.ระดมขอ้มลูที่

จ  าเป็น 

5.วิเคราะหค์วาม
ตอ้งการ 

1.ศกึษาขอ้มลู 



 

1.ส ารวจ/
วิเคราะห ์ปัจจยั
ที่มีผลตอ่ความ
ผกูพนัของ
บคุลากร

2.จดักิจกรรม
เพื่อเสรมิสรา้ง
ความผกูพนัของ

บคุลากร

3.ประเมินผล
การด าเนินงาน

4.ปรบัปรุงและ
พฒันา

 
   1.  สิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการคู่สมรสและบุตรตามสิทธิ   
สิทธิในการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยงประเภทต่าง ๆ การประกันตนกับประกันสังคม ส าหรับ
พนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ส านักงาน  การรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการวิเคราะห์ความต้องการสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากทางราชการก าหนด    มี
คณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจน และโปร่งใส เช่น การให้สวัสดิการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์โรงเรียน ส าหรับ
บุคลากรที่เป็นสมาชิก 
    2.  การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับส านักงาน เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร บริการผลิตเอกสารประกอบการสอน การบริการ
เครื่องปรับอากาศ  ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
   3.  การจัดสวัสดิการและความปลอดภัย ประสานงานให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีและการท า
ประกันอุบัติเหตุ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน การสนับสนุนครูในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มอบเสื้อ
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อุทิศเวลาในการมา
ปฏิบัติราชการ ก่อนเวลา 07.10 น. 10 ล าดับแรกของทุกเดือน  มอบช่อดอกไม้ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับ การเลื่อน
วิทยฐานะ นอกจากนี้ยังมีการมอบเค้กวันเกิดให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในทุก
เดือน การมอบกระเช้าเยี่ยมญาติของบุคลลากร ประเมินผลความพึงพอใจอย่างสม่ าเสมอ และพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
          ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Workforce Engagement  and Performance) 
 

 

   

   

  

     
 
                        
                           ภาพที่  7 แผนภาพแสดงความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ก.ความผกูพนัและผลการ

ปฏิบตัิงานของบคุลากร 

 



 

 
จากแผนภาพที่ 7 แสดงว่า โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้ด าเนินการก าหนดปัจจัยที่มีต่อความผูกพันและผลการ
ปฎิบัติงานของบุคลากร โดยมีการส ารวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรเพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร เช่น การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในโรงเรียน งานแสดงมุทิตา
จิตผู้เกษียณอายุราชการ เป็นต้น หลังจากจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน ซ่ึงโรงเรียน 
เบญจลักษ์พิทยาได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน เพ่ือน าผลจากการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป  
  (1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)   
              โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาสนับสนุนการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  คือ  การท างานเป็นทีม  
(Teamwork) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการร่วมกัน มีการประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในองค์กร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
บุคคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามขององค์กรเมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องตัดสินใจ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของ
บุคลากร การขอมีหรือเลื่อน  วิทยฐานะให้สูงขึ้น ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามข้อสงสัยและให้ความช่วยเหลือ เช่น 
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมี
การถ่ายโอนความรู้และวัฒนธรรมอันดีงามจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกประจ าการ   
   (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of Engagement)  
             โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้ด าเนินการตามวิธีสร้างความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยการสร้างความผูกพันผ่านโครงการและกิจกรรม ที่สะท้อนให้เห็นความรักความผูกพันภายในองค์กร สรุป
ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงปัจจัยการขับเคลื่อนความผูกพัน 

วิธีการ ตัวช้ีวัด วิธีการวัด ผลการประเมิน 
แนวทางการแก้ไข

และปรับปรุง 
1. การศึกษาดูงาน ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อกิจกรรม
การศึกษาดูงาน 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มากที่สุด 

- 

2. กิจกรรมท าบุญ 
ตักบาตรประจ าเดือน 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อกิจกรรม
ท าบุญตักบาตร
ประจ าเดือน 
 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มากที่สุด 

- 



 

3. การแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ 
ภายในโรงเรียน 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ ภายใน
โรงเรียน 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มากที่สุด 

- 

4. งานแสดงมุทิตา
จิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่องาน
แสดงมุทิตาจิตผู้
เกษียณอายุราชการ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มากที่สุด 

- 

5. การอบรม ประชุม 
สัมมนา 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการ

อบรม ประชุม สัมมนา 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มาก 

- 

6.งานเลี้ยงสังสรรค์ 
   - วันขึ้นปีใหม่ 
   - งานเลี้ยงรับเลี้ยง
ส่งบุคลากร  

ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่องานเลี้ยง

สังสรรค์ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มากที่สุด 

- 

7. การนิเทศติดตาม
และประเมินการ
จัดการเรียนรู้ของครู
และ บุคลากร
ทางการศึกษา  

ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการ

นิเทศติดตามและ

ประเมินการจัดการ

เรียนรู้ของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มาก 

- 

 
 (3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement) 
            โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีการประเมินความผูกพันของบุคลากรในองค์กร เกิดความรัก        
ความสามัคคี  มีความศรัทธาในสถาบัน ผูกพันกับโรงเรียน เคารพความอาวุโส ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว     
  จากการเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ให้ความส าคัญด้วยความเสมอภาคแก่บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน  
 ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พบว่าบุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้กิจกรรมด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ สรุปดังตารางที่ 2 ดังนี้  
 
 
 



 

ตารางท่ี 2 แสดงวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร  

วิธีการ ตัวช้ีวัด วิธีการวัด ผลการประเมิน 
แนวทางการแก้ไข

และปรับปรุง 
สร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างบุคลากร
โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา  โดยการจัด
ประชุมเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน 

ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการสร้างความ
เข้าใจอันดี 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มากที่สุด 

- 

ประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ
ทุก ๆ 6 เดือน และ
น าผลการประเมิน
การปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงแก้ไข 

ร้อยละของความพึง
พอใจต่อผลการประเมิน
การด าเนินงาน 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มากที่สุด 

- 

มีการสร้างขวัญและ

ก าลังใจใหแ้ก่

ข้าราชการครู 

และบุคลากราง

การศึกษา เพ่ือสร้าง

ความรู้สึกร่วมกัน 

ของบุคลากร 

ตลอดจนดูแลเอาใจ

ใส่ครอบครัวของ

บุคลากร 

ดังนี้ 

-การมอบช่อดอกไม้

เนื่องจากได้รับการ

เลื่อนวิทยฐานะ  การ

ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการสร้างขวัญ
และก าลังใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
มากที่สุด 

- 



 

ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับท่ีสูงขึ้น    

-การมอบเกียรติบัตร

กรณอุีทิศเวลาในการ

ปฏิบัติราชการและผู้

ไม่มีวันลาในรอบ

ปีงบประมาณ  

-การเยี่ยมไข้และ

คลอดบุตร 

-การมอบเค้กเนื่องใน

วันคล้ายวันเกิด   

-การดูแลสวัสดิการ

สิทธิประโยชน์โดย

การท าประกัน

อุบัติเหตุ ค่า

รักษาพยาบาล ค่า

ศึกษาบุตร 

-การดูแลสวัสดิการที่

พักอาศัย อาหารว่าง  

-การจัดสรรเครื่อง

แต่งกาย  

 
 (4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  
                 โรงเรียนเบญจลกัษ์พิทยา  สร้างระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA ตามกรอบ BP Model สอดคล้องกับแผนพัฒนางานรายบุคคล (ID-Plan) และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานรายบุคคล ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยผลการด าเนินการดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    จึงประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน ได้ทราบร่วมกัน  รวมทั้งมีการมอบเกียรติ



 

บัตรให้กับบุคลากรที่ผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรขอรับรางวัลต่าง ๆ ต่อเนื่อง
ทุกปี เช่น รางวัล “คุรุสดุดี”  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รางวัลครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในงานวันครู  หนึ่ง
แสนครดีู ครูดีไม่มีอบายมุข การใช้ระบบสารสนเทศประกาศคุณงามความดีใน Webpage โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
และวารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (Workforce and Leader Development) 
  (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System) 
   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติปฏิบัติการประจ าปี 2557 
-2559 มีการบริหารจัดการโดยให้บุคลากรสามารถเข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ  ด้วยการให้ผู้บริหาร/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาการส่งบุคลากรเข้าอบรม/สัมมนา ให้ตรงกับงานในหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ มีการสร้างระบบการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน โดย
หัวหน้าฝ่ายสอนงาน หัวหน้างาน หัวหน้างานสอนงานคณะท างานในทีม เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนางานร่วมกัน  มี
การส่งผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพในหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีครูที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาก่อนเกษียณอายุราชการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ครูในโรงเรียน เช่น การ
วิจัยในชั้นเรียน การท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โรงเรียนเบญจลักษพิ์ทยา
พัฒนาบุคลากรและผู้น าในการสร้างระบบการเรียนรู้ และพัฒนาโดยยึดสมรรถนะหลักของโรงเรียน ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการของโรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Effectiveness)  
            โรงเรียนเบญจลักษพิ์ทยาน าระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรโดยใช้ค่านิยม  เก่ง ดี มีสุข           
รักองค์กร และมีกระบวนการประเมินประสิทธิภาพตามกรอบ BP Model  ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและผู้น า  2 
แนวทาง คือ 1) ก าหนดตามความต้องการของโรงเรียน ให้หัวหน้างานพิจารณาความเหมาะสมส่งบุคลากร 
เข้ารับการพัฒนา เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  2) ก าหนดตามความต้องการรายบุคคล เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ
หรับบุคลากร การอบรมพัฒนาตนเองเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาทั้ง  2  แนวทาง 
  (3) ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Progression) 
   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ได้วางระบบการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยการออกแบบ
ระบบงานที่ครอบคลุมภาระงานทั้งระบบงานประจ าและงานสนับสนุน  โดยปฏิบัติตามกิจกรรม/โครงการ ที่เสนอตาม
แผนกลยุทธ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ระยะ 4 ปี การใช้ระบบงานดังกล่าวได้พิจารณามอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ
โดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดตามกรอบ  BP  Model  เป็นเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ทั้งระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับโรงเรียน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล ในการรับการยกย่อง เชิดชู การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ และการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพต่อไป  



 

 
 
 

 


