
 

หมวด 5 บุคลากร  (Workforce) 

 

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (WORKFORCE Environment) 

    ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 
        (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (CAPABILITY and CAPACITY) 

โรงเรียนมีวิธีการในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร ดงันี ้
1) ส ารวจความต้องการและวิเคราะห์อตัราก าลงับคุลากรของโรงเรียน 
2) ประชุมวางแผนและประเมินความต้องการอตัราก าลงั ความรู้ ความสามารถ คณุวฒุ ิทกัษะและ

สมรรถนะ ด าเนินการขออตัราก าลงัท่ีขาดแคลนโดยค านงึถึงความจ าเป็นเร่งดว่นจากต้นสงักดัให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของโรงเรียน ตอบสนองเปา้หมายและทิศทางการจดัการศกึษา 

3) จดัท าพรรณนางาน อธิบายลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบติั ระบุขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ต าแหนง่งานในโรงเรียน ระบุคณุสมบติัท่ีจ าเป็นของต าแหนง่งาน เพื่อให้มีความชดัเจนในการปฏิบติังานและ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียน 

4) ก าหนดการประเมินขีดความสามารถทกัษะและสมรรถนะของบุคลากร โดยประเมินภาคเรียนละ      
1 ครัง้ จดัระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร โดยมอบหมายให้หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ หวัหน้า
งานเป็นผู้ประเมินผล โดยใช้แบบประเมินประสทิธิภาพประสทิธิผลการปฏิบติังานของข้าราชการครู และรายงาน
ผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 

5) พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรทัง้โรงเรียนเช่น การอบรม การสมัมนา การศกึษาตอ่และ
สง่เสริมให้ครูเลือ่นวิทยฐานะสงูขึน้   

(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members) 
โรงเรียนมีวิธีการสรรหา วา่จ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรใหม่ ดงันี ้

1) วเิคราะห์อตัราก าลงัและสมรรถนะบุคลากร  
2) น าผลวิเคราะอตัราก าลงัและสมรรถนะบุคลากรมาก าหนดคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ       

ตามความต้องการแตล่ะต าแหนง่ ในกรณีรับย้ายหรือบรรจุข้าราชการครู ด าเนินการดงันี ้
2.1 รับย้ายต าแหนง่ครูท่ีวา่งลง ด าเนินการตามระเบียบการย้ายข้าราชการครูของส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์       
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

2.2 บรรจุแตง่ตัง้ เสนอความต้องการอตัราก าลงัไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ี เพื่อบรรจุแตง่ตัง้
ต าแหนง่ท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน                  

3) กรณีท่ีไม่ได้รับการจดัสรรอตัราก าลงัเพื่อบรรจุข้าราชการครู โรงเรียนจะพิจารณาจ้างครูอตัราจ้าง 
เพื่อคดัเลอืกบุคลากรให้เหมาะสมกบัต าแหนง่และความต้องการของโรงเรียน 

4) เม่ือมีบุคลากรใหม่ โรงเรียนมีวิธีการรักษาบุคลากรอยา่งเป็นขัน้ตอนเพื่อให้เกิดความรู้สกึผกูพนั 
ตามวฒันธรรมองค์กร ดงันี ้



4.1 ปฐมนิเทศ ชีแ้จงแนวทางการปฏิบติัตน การปฏิบติังาน การปฏิบติัหน้าท่ีสอนและแนว
ทางการพฒันาคณุภาพนกัเรียน   

4.2 มอบหมายงานให้ท าหน้าท่ีเพิ่มเติมหรือหน้าท่ีอ่ืนตามความสนใจ อยา่งน้อยคนละ 1 งาน 
4.3 ประเมินผลการปฏิบติังาน โรงเรียนได้จดัระบบนิเทศ ติดตามและก ากบัการปฏิบติังาน            

อยา่งมีระบบ  
4.4 การสง่เสริม การพฒันา และการสร้างขวญัก าลงัใจให้บุคลากร โดยการเข้ารับการอบรม 

ศกึษาดงูาน ศกึษาตอ่ การเลือ่นหรือมีวิทยฐานะสงูขึน้  
4.5 ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพื่อน าผลไปปรับปรุง แก้ไขและพฒันาตอ่ไป   

(3) ความส าเร็จในงาน (Work Accomplishment) 

โรงเรียนธัญบุรี มีวิธีการจดัรูปแบบการท างานและบริหารบุคลากร โดยจดัโครงสร้างการบริหารงานเป็น      
4 กลุม่บริหาร 2 กลุม่งาน ได้แก่ กลุม่บริหารวิชาการ กลุม่บริหารงบประมาณ กลุม่บริหารทัว่ไป กลุม่บริหารงาน
บุคคล กลุม่งานอ านวยการ และกลุม่งานกิจการนกัเรียน มีรูปแบบการบริหารงาน TBS Model โดยยดึหลกั           
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ มีสว่นร่วมในการปฏิบติัตามกฎหมาย           
มีระเบียบแบบแผน มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีความสอดคล้อง มีความเสมอภาค มีการบริหารงานท่ีมี
ประสทิธิภาพ เกิดประสทิธิผลบนพืน้ฐานของความมีเหตผุล มีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานอยา่ง
เป็นระบบตามวงจรคณุภาพ PDCA 

(4) การจัดการการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)  

โรงเรียนธัญบุรี มีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับตอ่การเปลีย่นแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอตัราก าลงับุคลากร โรงเรียนด าเนินการดงันี ้

 1) วางแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี เตรียมบุคลากรให้พร้อมกบัการเปลีย่นแปลง สง่เสริมสนบัสนนุ 
ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ศกึษาดงูาน ตามบทบาทหน้าท่ี ตามสาย
งานของแตล่ะคน เพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรู้ มีประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน
และสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน รายงานผล น าความรู้ท่ีได้รับมาขยายผลตอ่เพื่อนร่วมงาน 

 2) การจดัเตรียมการและบริหารในช่วงท่ีมีการเพิ่มหรือลดจ านวนบุคลากร มีการแบง่ภาระงานให้
เหมาะกบัสมรรถนะและจ านวนบุคลากร มีการประเมินภาระงานทกุภาคเรียน ในสว่นของการจดัการเรียนการสอน 
หากมีการเพิ่มหรือลดจ านวนบุคลากร ฝ่ายวิชาการดแูลเร่ืองคาบสอนและจดัครูผู้สอนแทน เพื่อลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้  
 3) การเปลีย่นแปลงจากการเกษียณอายรุาชการ ส ารวจรายช่ือครูท่ีจะเกษียณอายรุาชการไว้ลว่งหน้า 
เพื่อให้บุคลากรท่ีจะเกษียณอายรุาชการถ่ายโอนความรู้งานด้านการสอนและงานพิเศษอ่ืน ๆ ให้แก่บุคลากรท่ีมีจะ
มาปฏิบติังานตอ่ เพื่อให้สามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งตอ่เน่ือง  
 4) ประเมินผลการด าเนินการปรับปรุงพฒันา และน าผลไปพฒันาระบบให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 
 



 

 
 

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 
(1) สภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) 
โรงเรียนธัญบุรี ด าเนินการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานโดยผู้บริหารให้ความส าคญัและมีบทบาทส าคญั

ยิ่งในการบริหารจดัการท่ีเอือ้ตอ่การปฏิบติังาน มีรูปแบบการด าเนินการ สรุปเป็นภาพประกอบท่ี 11 ดงันี ้

            
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 11 รูปแบบการด าเนินการด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน 
1) แตง่ตัง้คณะกรรมการดแูลอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร

ทัว่ไป โดยงานอาคารสถานท่ีและงานสิง่แวดล้อม  
2) แตง่ตัง้คณะกรรมการดแูลเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั สขุภาพของบุคลากร โดยงานอานามยัโรงเรีย 
3) ส ารวจสภาพแวดล้อมน ามาก าหนดนโยบาย และวางแผนการปอ้งกนัภยัให้เป็นมาตรฐานรวดเร็ว

และทนัตอ่เหตกุารณ์ เช่ือมโยงแผนงานและมาตรการด้านความปลอดภยั ด้านสขุภาพและด้านสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดและระเบียบตา่ง ๆ ตามบริบทท่ีเหมาะสมของโรงเรียน การส ารวจเพื่อรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการพืน้ฐานด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร  

4) ด าเนินการตามโครงการท่ีสง่เสริมและพฒันาด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ
การท างานท่ีครอบคลมุ ด้านสขุอนามยั ด้านความปลอดภยั และด้านสวสัดิภาพ   

5) ก ากบั ติดตาม รายงานผลตามขัน้ตอน ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรตอ่ความมัน่ใจ 
ปลอดภยั ด้านสขุภาพอานามยัและสวสัดิภาพในการท างาน  

6) น าข้อมลูท่ีได้มาวางแผนเพื่อการพฒันาสภาพแวดล้อมในปีการศกึษาตอ่ไปโรงเรียนธัญบุรี           
จดัสภาพแวดล้อมเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้ 

6.1 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานให้แก่บุคลากร 
มีการก าหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีอยา่งตอ่เน่ือง มีการปรับภมิูทศัน์ให้สวยงาม ออกแบบวางผงั
อาคารได้อยา่งเป็นระบบมองเห็นได้ชดัเจนเป็นระเบียบ จดัแบง่ความรับผิดชอบดแูลอาคาร ท าให้สะดวกตอ่การ 
ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม มีการสง่เสริมการใช้อาคารสถานท่ีและห้องปฏิบติัตา่ง ๆ การสร้างบรรยากาศท่ีร่มร่ืน     
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน จดัแหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน สนบัสนนุวสัดุ

- สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที ่          
- สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภยัและ
สขุภาพอนามยั 
- สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจดัการ 

  

 

- แต่งตัง้คณะกรรมการอาคารสถานที ่
- แต่งตัง้กรรมการงานส่ิงแวดล้อม             

- แต่งตัง้คณะกรรมการงานอนามยั 

 

 

- ส ารวจสภาพแวดล้อม  
- ก าหนดนโยบาย  

- ใช้หลกัการมีส่วนร่วม 

 

ความพงึพอใจ/ความมัน่ใจ 
ด้านสขุภาพอนามยัและความ
ปลอดภยั 

 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/ 
วางแผนพฒันา 

 

ตรวจสอบอาคารสถานที่/  
ความปลอดภยั/อปุกรณ์ 

พืน้ฐาน/ความสะดวกสบาย 
 

ดแูลอาคารสถานที่/ 
สภาพแวดล้อม/อปุกรณ์/
สขุภาพอนามยั 

 



อุปกรณ์การสอน การจดัปา้ยนิเทศ ห้องสมดุ อาคารหอประชุม ห้องพยาบาล โรงอาหารถกูสขุลกัษณะ มีการจดั
ระเบียบห้องส านกังานตา่ง ๆ อยา่งเป็นสดัสว่น มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวก มีระบบสญัญาณ
อินเทอร์เน็ต วางระบบการจราจร และจดัท าทางเดินเท้าท่ีปลอดภยั บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีให้พร้อมท่ีใช้งาน        
มีแสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก เส้นทางเดินและทางสญัจรในอาคารขึน้ลงด้านขวา สง่ผลให้เกิด
ความรู้สกึปลอดภยัตอ่การใช้งาน มีความกระตอืรือร้นในการท างานให้ส าเร็จตามเปา้หมายของโรงเรียน 

6.2 สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภยั สขุภาพอนามยั โรงเรียนธัญบุรีให้ความส าคญัและ
สนบัสนนุให้ครูและบุคลากร ได้ท างานตามบทบาทหน้าท่ีของโครงสร้างบริหาร ดแูลด้านสวสัดิภาพและสขุภาพ
อนามยัท่ีดี การตรวจสขุภาพประจ าปี การท าประกนัอุบติัเหต ุจดับริการห้องพยาบาล ด้านความปลอดภยัและการ
ปอ้งกนัภยัในสถานศกึษา จดัเวรยามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ครูชายปฏบิติัหน้าท่ีเวรกลางคืน       
ครูหญิงปฏิบติัหน้าท่ีเวรกลางวนัในวนัหยุดราชการ ติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิปอ้งกนัอคัคีภยั ติดตัง้กล้องวงจรปิด            
มีการให้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการใช้อาคารสถานท่ี เพื่อปอ้งกนัการเกิดภยัในสถานศึกษา  

6.3 สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจดัการ โดยใช้การมีสว่นร่วมของบุคลากรทกุคน น าข้อมลูจาก
การส ารวจสภาพปัจจบุนัมาก าหนดเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาและพฒันางานของโรงเรียน ก าหนดบทบาท
หน้าท่ี แนวปฏิบติัของบุคลากร โดยการมอบหมายงานหรือสัง่การเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน
ตามโครงสร้างการบริหารงานตามเหมาะสมกบัความสามารถ ติดตามดแูลช่วยเหลอืและยกยอ่งชมเชย มีการสร้าง
ขวญัก าลงัใจ เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของแตล่ะคนอยา่งเต็มท่ี มีการจดังบประมาณสนบัสนนุและ
อ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการจดัสวสัดิการให้เหมาะสมกบับุคลากร 

 (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ (WORKFORCE Benefits and Policies) 

โรงเรียนธัญบุรีสนบัสนุนบุคลากร โดยมีนโยบายการบริการและสทิธิประโยชน์ โดยพิจารณาจากความ
หลากหลายของบุคลากร เพื่อให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของบุคลากร ได้อยา่งครบถ้วน เหมาะสม มี
กระบวนการ ดงันี ้  

1) ส ารวจความต้องการตลอดจนปัญหาและอปุสรรคด้านบริการและสทิธิประโยชน์ของบุคลากร  
2) วิเคราะห์ความต้องการด้านสทิธิประโยชน์และนโยบาย จากข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจมาจดัล าดบั

ความส าคญั จดัการบริการและสทิธิประโยชน์ โดยค านงึถึงความเหมาะสมของบุคลากรในแต่ละกลุม่  
3) วางแผนการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ จดัท าโครงการเพื่อให้บริการสทิธิประโยชน์และนโยบาย

การให้บริการ  
4) ด าเนินการให้บริการด้านสทิธิประโยชน์แก่บุคลากร ด้านการเรียนการสอน มีการสนบัสนนุวสัดุ

อุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ห้องเรียนอาเซียนศกึษา บริการห้องศนูย์ฯ และห้องปฏิบติัการพร้อมทัง้
บริการด้านเทคโนโลยี อินเทอร์เนต ด้านสวสัดิการและความปลอดภยั บุคลากรได้รับบริการตรวจสขุภาพประจ าปี 
คา่รักษาพยาบาล คา่ประกนัอบุติัเหต ุคา่การศกึษาบุตร คา่กิจกรรมทศันศกึษาและศกึษาดงูาน จดัประชุม อบรม 
สมัมนา สง่เสริมให้บุคลากรศกึษาตอ่ การแสดงความยินดีและจดักิจกรรมสงัสรรค์เน่ืองในวนัส าคญัและโอกาส
ตา่ง ๆ มอบเสือ้สญัลกัษณ์ของโรงเรียน ดแูลด้านโภชนาการ มีการจดัเวรยามดแูลทรัพย์สนิและความปลอดภยั        
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาธารณปูโภค ปรับปรุงภมิูทศัน์ภายในโรงเรียน  



5) มีการประเมินผลความพงึพอใจในการจดัการบริการด้านสทิธิประโยชน์และการบริการ เพื่อน าผล
ท่ีได้จากการประเมินมาวางแผนเพื่อแก้ไขและพฒันาตอ่ไป 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagment) 

ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบคุลากร(WORKFORCE ENGAGMENT and 

PERFORMANCE)        
(1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) วฒันธรรมองค์กรเป็นเสมือนบุคลกิภาพและโครงสร้าง

การบริหารงานของโรงเรียน ซึง่สง่ผลตอ่การก าหนดพฤติกรรมการท างานของบุคลากรให้มีลกัษณะเดน่ ท่ีแตกตา่ง
จากองค์กรอ่ืน ๆ โรงเรียนจึงก าหนดวฒันธรรมองค์กรคือ “รักและผกูพนั ให้เกียรติกนั ร่วมแรงร่วมใจ” โดยเน้น
รูปแบบการท างานท่ีให้ทกุคนมีสว่นร่วม มีความรับผิดชอบตอ่องค์กร คา่นิยมของโรงเรียน การบริหารงานมีจดัการ
ให้สอดคล้องกบัรูปแบบการบริหารของโรงเรียน TBS Model ภายใต้วงจรคณุภาพ PDCA ยดึหลกัธรรมมาภิบาล 

โรงเรียนมีการจดับุคลากรรับผิดชอบอยา่งชดัเจนตรงกบัประสบการณ์ ทกัษะ ความสามารถ มีความซือ่สตัย์
ในการปฏบิติังานค านงึถึงสิทธ์ิของผู้ มีสว่นเสยี มีถ่ายโอนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการท างานอยา่งกลัยาณมิตร 
โดยมี “กิจกรรมภมิูใจในเรา สูค่วามภมิูใจในธัญบุรี” สร้างประสบการณ์การท างานจากรุ่นพี่สูรุ่่นน้อง ให้รักและ
ผกูพนัให้เกียรติกนั ร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน โดยการท างานจะมีการสือ่สารทัง้การโทรศพัท์โดยตรง การสง่เอกสาร 
และการสง่ข้อความผา่นแอพพลเิคชัน่ไลน์ เป็นต้น น าข้อคิดเห็นตา่ง ๆ มาวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางในการปฏิบติั
ร่วมกนั มีการประเมินผลอยา่งตอ่เน่ืองและน าไปพฒันาปรับปรุง เพื่อให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีดี ท่ีเกิดจากการ
ยอมรับคา่นิยมการปฏิบติังาน ท าให้บุคลากรท างานอยา่งมีความสขุ มีแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัสง่ผลให้งาน
บรรลผุลส าเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ สรุปเป็นภาพประกอบท่ี 12 

 
 

ภาพประกอบท่ี 12 การพฒันาวฒันธรรมตาม TBS Model 

 

(2) ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT) 
 โรงเรียนธัญบุรี ได้ด าเนินการตามวิธีการสร้างความผกูพนัและผลการปฏิบติังานของบุคลากร โดยการสร้าง

ความผกูพนัผา่นโครงการและกิจกรรม สรุปดงัตารางที่ 14 ดงันี ้  



ตารางที่ 14 แสดงปัจจัยการขับเคล่ือนความผูกพัน  
วิธีการ ตวัชีว้ดั เกณฑ์การประเมิน 

1.โครงการศกึษาดงูาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธญับุรี  
เข้าร่วมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

-ร้อยละ ของบุคลากรมีความพงึพอใจ 

2. กิจกรรม “ภูมิใจในเรา สูค่วามภูมิใจในธญับุรี” ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธญับุรี  - ร้อยละ ของบุคลากรมีความพงึพอใจ 
3. งานท าบญุตกับาตรในวนัขึน้ปีใหม ่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธญับุรี  -ร้อยละ ของบุคลากรมีความพงึพอใจ 
4.กีฬาสีภายในสถานศกึษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธญับุรี  -ร้อยละ ของบุคลากรมีความพงึพอใจ 
5.งานแสดงมทิุตาจิตเกษียณอายรุาชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธญับุรี  -ร้อยละ ของบุคลากรมีความพงึพอใจ 
6.โครงการอบรมสมัมนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธญับุรี  -ร้อยละ ของบุคลากรมีความพงึพอใจ 
7.งานเลีย้งสงัสรรค์วนัขึน้ปีใหม ่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธญับุรี  - ร้อยละ ของบุคลากรมีความพงึพอใจ 
8.งานท าบญุรดน า้ขอพรผู้ใหญ่ในเทศกาล 
วนัสงกรานต ์

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธญับุรี -ร้อยละ ของบุคลากรมีความพงึพอใจ 

8.โครงการนิเทศติดตามและประเมินการจดัการ
เรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธญับุรี 
และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

-ร้อยละ ของบุคลากรมีความพงึพอใจ 

 

(3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT)  
โรงเรียนธัญบุรี มีวิธีการประเมินความผกูพนัของบุคลากร ท าให้เกิดความรัก ความสามคัคี มีความศรัทธา

ในองค์กร ผกูพนักบัโรงเรียน เคารพความอาวโุส “รักและผกูพนั ให้เกียรติกนั ร่วมแรงร่วมใจ” จดักิจกรรมแบง่ปัน
ประสบการณ์การท างานจากรุ่นพี่สูรุ่่นน้อง ให้รักและผกูพนัให้เกียรติกนั ร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน ภายใต้กิจกรรม 
“ภมิูใจในเรา สูค่วามภมิูใจในธัญบุรี” และจากการเป็นแบบอยา่งของผู้บริหาร ให้ความส าคญัด้วยความเสมอภาค
แก่บุคลากรอยา่งเทา่เทียมกนั สรุปดงัตารางที่ 15 ดงันี ้
ตารางที่ 15 แสดงวิธีการประเมินความผูกพนัของบุคลากร 

บุคลากร วิธีการ ตัวชีวั้ด ผลการประเมิน 
ข้าราชการครู 1.ผู้บริหารแสดงความยินดียกยอ่ง ชมเชยและ

ให้ก าลงัใจ มอบช่อดอกไม้/เกียรติบตัร แดค่รู
และบุคลากรท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญา
โท รางวลัครูดีเดน่ การเล่ือนวิทยฐานะ  
ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านนกัเรียนครบ 100 % 
2. การเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ี
คลอดบุตร เจ็บป่วยหรืออุบตัิเหต ุ
3.ดแูลสวสัดิการสิทธิประโยชน์การท าประกนั
อุบตัิเหต ุตรวจสขุภาพประจ าปี ดแูลท่ีพกั
อาศยั สวสัดิการเสือ้ผ้า 

- ข้อมลูการพฒันาตนเอง 
- ข้อมลูการเยี่ยมบ้านนกัเรียน 
- ข้อมลูสารสนเทศงานบุคคล 
- ข้อมลูการจดัท าประกนัอุบตัิเหตุ 
-ข้อมลูการตรวจสขุภาพประจ าปี 
-ข้อมลูบุคลากร 
-ข้อมลูบ้านพกั 
- ข้อมลูด้านสวสัดิการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา 

- จ านวนครูและบุคลากรท่ี
ได้รับการพฒันามากขึน้ 
- ข้อมลูครูเยี่ยมบ้านนกัเรียน  
- ร้อยละของอตัราการลา 
- ร้อยละของความพงึพอใจ
ของบุคลากรมีความ
ปลอดภยั 
-  ร้อยละของความพงึพอใจ
ในสวสัดิการของบุคลากร 

ครูอัตราจ้าง/          
ครูต่างชาต ิ

1.การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการตอ่
สญัญาจ้าง 
2. สนบัสนุนการพฒันาตนเองเพ่ือเข้าบรรจุรับ
ราชการ 
3. ท าประกนัอุบตัิเหต ุตรวจสขุภาพประจ าปี 
4. .ผู้บริหารแสดงความยินดียกยอ่ง ชมเชย
และให้ก าลงัใจเม่ือได้รับรางวลัตา่ง ๆ 

- ข้อมลูการตอ่สญัญาจ้าง 
- ข้อมลูการเข้ารับการบรรจุ
แตง่ตัง้รับราชการ 
- ข้อมลูการจดัท าประกนัอุบตัิเหตุ 
-ข้อมลูการตรวจสขุภาพประจ าปี 
 

- ร้อยละจ านวนอตัราจ้าง/ครู
ตา่งชาติท่ีได้รับการสนบัสนุน
เพ่ิมขึน้ 
- ร้อยละอตัราการลา 
- ร้อยละของความพงึพอใจ
ในสวสัดิการ 



บุคลากร วิธีการ ตัวชีวั้ด ผลการประเมิน 
ลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างช่ัวคราว 

1.การแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบตามความ 
ถนดัและความสามารถ 
2.การดแูลสวสัดิการ จดังานเลีย้งสงัสรรค์ใน
โอกาสตา่ง ๆ  สวสัดิการเสือ้ผ้า 

- สถิติการลา 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

-  ร้อยละอตัราการลา 
-  ร้อยละของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 
-  ร้อยละของการประเมินลกู
ประจ า และลกูจ้างชัว่คราว 

 

(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management)  สรุปเป็นภาพประกอบท่ี 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 13 การจดัการผลการปฏิบติังาน 

โรงเรียนธัญบุรี มีระบบการจดัผลการปฏิบติังานของบุคลากรให้บรรลเุปา้ประสงค์ของโรงเรียน โดยก าหนด
เปา้หมายการด าเนินงาน หลกัเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบั การปฏิบติัราชการมาพิจารณาให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ 
เปา้หมายและตวัชีว้ดั แตง่ตัง้กรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการประเมินผลการปฏิบติังาน  

การบริหารคา่ตอบแทน การเลือ่นเงินเดือน เพิ่มคา่จ้าง ใช้การประเมินตามสายงาน ตามสายบงัคบับญัชา 
ตามโครงสร้างบริหาร ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการประเมินผลปฏิบติังาน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หวัหน้ากลุม่สาระ  
การเรียนรู้ หวัหน้างาน มีการก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน วิธีการ ขัน้ตอน พิจารณาคา่ตอบแทนให้สอดคล้องตาม
ปริมาณงานและคณุภาพของบุคลากร โดยการใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังาน เน้นหลกัการท างานมุ่งความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เม่ือได้ข้อสรุปผลคะแนนการประเมินแล้วจะแจ้งผลให้ทราบเป็นรายบุคคล  

 การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ครูดีเดน่ หนึง่แสนครูดี ครูดีใจดวงใจ ครูดีไม่มีอบายมขุ ครูผู้ท าผลงานดีเดน่           
ทกุระดบั ด าเนินการแสดงความยินดีแก่ครูและบุคลากรท่ีพฒันาตนเองเม่ือส าเร็จการศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้และ
บุคลากรท่ีได้เลือ่นวิทยฐานะ มีการยกยอ่ง ตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนธัญบุรีเพื่อให้เกิดความภาคภมิูใจ             
เป็นแรงจูงใจในการท างาน 

การให้รางวลัและสิง่จูงใจในการปฏิบติังานส าหรับผู้ มีผลงานดีเดน่ ท่ีมุ่งมัน่พฒันาการศกึษาจนมีผลคะแนน
เฉลีย่การทดสอบระดบัชาติเพิ่มขึน้ มีระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน น าไปสูก่ารใช้นวตักรรมโดย ”ระบบจดัการ
ข้อมลูสแกนบตัรอตัโนมติั” (Checker) นกัเรียนสามารถสแกนบตัรนกัเรียนเข้า-ออก และครูสามารถเช็คช่ือผา่น
ระบบ ข้อมลูจะถกูสง่ให้ผู้ปกครองผา่นไลน์ ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้าน และแตง่ตัง้บุคลากรท่ีมีความรู้ มีทกัษะให้เข้า
ปฏิบติังานในต าแหนง่หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ หวัหน้างานและหวัหน้ากิจกรรม นอกจากนีย้งัใช้ระบบ
เทคโนโลยีตา่ง ๆ มาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร เช่น การลงเวลามาปฏิบติังานด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์       
(การสแกนนิว้มือ/การสแกนม่านตา) 



มีการประชมุของหวัหน้าระดบัชัน้ หวัหน้ากลุม่สาระฯ และกลุม่บริหารงานในแตล่ะงานสปัดาห์ละ 1 ครัง้
การประชุมครูประจ าเดือน เพือ่ร่วมกนัพิจารณาการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ นอกจากนีใ้นสว่นของ
นกัเรียนเองก็มีการประชุมตามระดบัชัน้ทกุระดบั สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ซึง่เป็นการสง่ผลดีตอ่การบริหารจดัการให้มี
ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (WORKFORCE and Leader Development)  
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System)  

1) พิจารณาถึงสมรรถนะหลกัขององค์กร (CORE COMPETENCIES) ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ 
และการบรรลผุลส าเร็จของแผนปฏิบติัการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ครูและบุคลากรทางการศกึษาปฏิบติัตาม
คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรอยา่งเคร่งครัด มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพืน้ฐานของความเป็นไทย        
เป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้ทุม่เท เสยีสละ เพื่อท างานให้ส าเร็จ สง่เสริมความเป็นเลศิด้านวิชาการ (ด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและความถนดัเฉพาะทาง) เป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้มีคณุธรรมและคา่นิยม 
ท่ีพงึประสงค์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรเพ่ือจดัโครงการ
อบรมสมัมนาและศกึษาดงูานให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้พฒันาตนเอง สง่ผลให้การปฏิบติังานบรรลผุล
ส าเร็จตามเปา้หมายและงานมีคณุภาพขึน้  

2) สนบัสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการและการเปลีย่นแปลงของโรงเรียน ตลอดจนการสร้าง 
นวตักรรม โรงเรียนธัญบุรีได้ส ารวจข้อมลูการบริหารจดัการศกึษาด้วยระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน ซึง่น ามา 
วิเคราะห์ปัญหาในการสร้างแนวทางแก้ไขให้นกัเรียน ให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์โดยการใช้เคร่ืองมือ
ตรวจสอบการมาโรงเรียน การเข้าเรียนและการโดดเรียน โดยใช้นวตักรรม “ระบบจดัการข้อมลูสแกนบตัร
อตัโนมติั” (Checker) ซึง่ให้ครูทกุทา่นเรียนรู้และใช้ระบบสนบัสนนุการจดัการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียน
ของนกัเรียนและข้อมลูจะถกูสง่ให้ผู้ปกครองผา่นระบบออนไลน์ ผู้ปกครองได้รับทราบวา่บุตรหลานของตนเข้า
เรียนหรือไม่ โรงเรียนจะบนัทกึข้อมลูดงักลา่วไว้ เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขและพฒันาให้ระบบการดแูลช่วยเหลอื
นกัเรียนให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ 

3) สนบัสนุนจริยธรรมและปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินการวางแผนและ
ร่วมกนัสร้างกฎระเบียบข้อบงัคบั การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู การมีวินยัในตนเอง มีความซือ่สตัย์
สจุริต ปฏิบติังานด้วยความโปร่งใส ตัง้มัน่ในความยติุธรรมและมีคณุธรรมจริยธรรม ยดึหลกัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ โดยก าหนดให้ครูแตง่กายให้เรียบร้อยเป็นแบบอยา่งท่ีดี               
แก่นกัเรียน ปฏิบติังานตรงตอ่เวลา แบง่ปันน า้ใจช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน ปฏิบติังานตามระบบขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 
ยติุธรรมไม่เลอืกปฏิบติั สง่เสริมให้นกัเรียนมีความประพฤติท่ีดีไม่ขดัตอ่ศีลธรรมการใช้สทิธิในการเลอืกตัง้ประธาน
นกัเรียน  

4) ปรับปรุงการมุ่งเน้นนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี ดงันี  ้
4.1 ครูและนกัเรียนวางแผนกระบวนการเรียนการสอน จดักิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

เสริมสร้างประสบการณ์จริงให้นกัเรียนได้เรียนรู้มีสว่นร่วมในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อจะได้ทราบถึงความถนดัและความสามารถเฉพาะด้านของ



นกัเรียนเป็นรายบุคคล ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนได้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรและ
ระยะเวลา  

4.2 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง วางแผนและก าหนดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพือ่ให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบข้อมลูกิจกรรมของโรงเรียน เชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมชีแ้จง รับทราบผลการเรียน ปัญหาของ
นกัเรียนและร่วมกนัแสดงความคิดเห็น เพื่อดแูลช่วยเหลอืบุตรหลานให้มีความประพฤติดีขึน้ ประเมินความพงึ
พอใจในการเข้าร่วมประชุม  

4.3 ชุมชน แตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้แทนองค์กรตา่ง ๆ เข้ามีสว่นร่วมในการจดั
การศกึษา เชิญประชุมและร่วมเสนอความคิดเห็นในการจดัการศกึษาให้มีศกัยภาพสงูขึน้ รายงานผลการ
ด าเนินงานให้บุคคล ทัว่ไปทราบถึงกระบวนการปฏิบติักิจกรรมตา่ง ๆ ประเมินผลการตอบสนองความพงึพอใจ 
จากชุมชน และทบทวน แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อพฒันากระบวนการจดัศกึษา
ให้ดีขึน้  

4.4 ท าให้มัน่ใจถึงการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายรุาชการ โรงเรียน
ธัญบุรี  ได้ด าเนินการวางแผนบุคคลเข้ารับการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายรุาชการ      
โดยคดัเลอืกจากผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมกบัต าแหนง่ ก าหนดให้มีพี่เลีย้งช่วยดแูลสอนงาน ให้ค าปรึกษา ชีแ้นะ 
รวมไปถึงการศกึษาเอกสารการปฏิบติัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อได้รับทราบถึงระบบขัน้ตอนการปฏบิติังานท่ีน าไปสู่
การบรรล ุผลส าเร็จ นอกจากนีมี้ข้อมลูระบบสารสนเทศของบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายรุาชการ ได้แก่ ท่ีอยู่
ปัจจุบนัท่ีสามารถติดตอ่ได้ เบอร์โทรศพัท์บุคคลติดตอ่กรณีฉกุเฉิน เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการสอบถามงาน
และข้อมลูย้อนหลงัในการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมาให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  

4.5 ท าให้มัน่ใจวา่มีการผลกัดนัให้ใช้ความรู้และทกัษะใหม่ในการปฏิบติังาน โรงเรียนธัญบุรี
พิจารณาคดัเลอืกบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานท่ีก้าวทันตอ่เทคโนโลยี มีความกระตือรือร้น       
ในการค้นคว้าหาความรู้ และรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีสง่เสริมบุคลากรได้รับการศกึษาตอ่ อบรมพฒันาตนเองทัง้ในการ
ด้านการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังานตามสายงาน สรุปดงัภาพประกอบท่ี 14 

 
 

ภาพประกอบท่ี 14 ระบบการเรียนรู้และการพฒันา 

 

 



(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS)                      
โรงเรียนธัญบุรี มีกระบวนการสง่เสริมให้บุคลากรได้รับการพฒันาตนเอง โดยการอบรมเพิ่มพนูความรู้       

ในด้านการปฏิบติังาน เพิ่มทกัษะและกระบวนการตดัสนิใจแก้ไขปัญหาได้อยา่งถกูต้อง มีกิจกรรมสง่เสริมทกัษะ 
ด้านการสือ่สารจากครูตา่งชาติ ด้วยวิธีการจดัโครงการอบรมสมัมนาโดยให้บุคลากรทกุทา่นเข้าร่วมอบรมสมัมนา 
อยา่งน้อยปีการศกึษาละ 1 ครัง้ และจดัโครงการศกึษาดงูาน โดยให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการปฏิบติังานและมี 
ประสบการณ์ตรงจากหนว่ยงานอ่ืน น ามาพฒันาระบบการปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ รวมถึงให้โอกาส 
แสดงความสามารถ ความคิดเห็นและมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาสง่ผลให้การบริหารการศกึษาสามารถพฒันา 
ได้อยา่งตอ่เน่ือง บุคลากรมีความพงึพอใจตอ่วฒันธรรมภายในองค์กร แสดงถึงความรักและความผกูพนั 
ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน ตัง้ใจท างานเต็มความสามารถและท างานเป็นทีม ท าให้การปฏิบติัหน้าท่ีบรรลผุลส าเร็จ 
เกิดประสทิธิผล 

(3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Progression) 
โรงเรียนธัญบุรี มีกระบวนการพฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้านการปฏิบติังานโดยส ารวจ

ข้อมลูข้าราชการครูเกษียณอายรุาชการหรือการย้ายเพื่อมาวางแผนพฒันาเตรียมการเข้าสูต่ าแหนง่งานในอนาคต
ด้วยระบบสารสนเทศงานบุคคลากร เช่น ต าแหนง่ผู้บริหาร หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ หวัหน้างาน โดยแตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาบุคลากรเข้ารับต าแหนง่ใหม่ พิจารณาจากบุคลากรโดยดจูากคณุสมบติั คณุวฒุิ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะในการท างานท่ีเหมาะสมกบัต าแหนง่ มีพี่เลีย้งคอยสอนงานและเตรียม
เอกสารการปฏิบติังานไว้รองรับให้บุคลากรใหม่ได้ศกึษา หาความรู้ถึงวิธีการและขัน้ตอนการปฏิบติัท่ีเป็นระบบ        
มีการพฒันาบุคลากรใหม่ด้วยการสง่ไปอบรมเพิม่พนูความรู้ทัง้ด้านการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังาน
ตามสายงาน สง่ผลให้การประเมินผลการปฏิบติังานได้รับการช่ืนชม ขวญัและก าลงัใจ รวมไปถึงการพิจารณา
เลือ่นเงินเดือน สรุปเป็นภาพประกอบท่ี 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 15 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
 


