
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ให้ความส าคัญต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
ของโรงเรียนจึงได้ด าเนินการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการจัดสภาพแวดล้อม และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน การบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง การจัดสวัสดิการ และกิจกรรมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรต่อสถานศึกษา แสดงความสัมพันธ์ได้ตาม ภาพประกอบที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
             

ภาพประกอบที่ 1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 

พันธกิจ เป้าประสงค์

นโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์

บุคลากร (workforce) 

สภาพแวดล้อม      
ของบุคลากร

ความผูกพัน
ของบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร     
และผู้น า

ความผูกพันและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

บรรยากาศการท างาน           
ของบุคลากร

ขีดความสามารถและ
อัตราก าลังของบุคลากร

วิสัยทัศน์ 
 



 

 
 

 นโยบายในการบริหารงานบุคคล 

 1. จัดระบบการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง ตามภาพประกอบที่ 2เริ่มจากการ
ส ารวจอัตราก าลังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานสนับสนุน  โดยใช้เกณฑ์อัตราก าลังที่ สพฐ. ก าหนด น า
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ทั้งในด้านปริมาณ  คือ ระบุจ านวนและคุณลักษณะเชิงประชากร ที่จ าเป็น 
เช่ น  สมรรถนะ คุณ วุฒิ  อายุ  อายุ ราชการ  แนวโน้ มการขอย้ าย  การเกษี ยณ ราชการก่อนก าหนด                   
และด้านขีดความสามารถ คือ ความรู้และทักษะ (วิชาเอก/วิชาโท) ประสบการณ์ในการท างานด้านต่างๆ 
ความสามารถพิเศษ ครูที่สอนตรงตามเอก ก าหนดอัตราก าลังขาด อัตราการเกิน น าเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการปรับอัตราก าลังให้ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  ประเมินผลและปรับปรุงแผนอัตราก าลังครู
ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
                      

     2. บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม  โดยให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ส ารวจข้อมูลอัตราก าลัง                       
เมื่อวิเคราะห์อัตราก าลังครู หากปรากฏว่า มีการขาดของอัตราก าลัง ให้เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือการประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของลักษณะงานต่อไป แต่ในขั้นตอน
แรกจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในโรงเรียนโดยมีการหมุนเวียนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในโรงเรียนไป
ช่วยเหลือในส่วนที่ขาด หากยังไม่เพียงพอ โรงเรียนจะด าเนินการให้มีผู้ส่งมอบโดยการจัดจ้างตามระเบียบปฏิบัติ

วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของโรงเรียน 
 

วิเคราะห์บุคลากรและขีดความสามารถของโรงเรียน 
 

อัตราก าลัง 

ส ารวจความต้องการบุคลากร 
 

ขีดความสามารถ 
 

ศึกษาคุณสมบัติที่ต้องการ วิเคราะห์       
ขีดความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู่จริง 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลัง 

ตามเกณฑ์ของ สพฐ. 

ได้จ านวนอัตราก าลัง 
 

พัฒนาขีด
ความสามารถ 

 เสนอฝ่ายบริหาร 
เพ่ือบรรจุ/แต่งต้ังปรับย้าย/ว่าจ้าง 

 

บุคลากรมีความสามารถ 
ตามความต้องการของโรงเรียน 

 

ผ่านเกณฑ ์

ไมผ่่านเกณฑ ์

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถและอัตราก าลังที่เพียงพอ 
 

ประเมิน ปรับปรุง พัฒนา 
 



 

 
 

ของทางราชการเพ่ือรอการด าเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง เพ่ือวางแผนอัตราก าลังครูในอนาคตให้เหมาะสม 
โดยศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสัยทัศน์ แผนการจัดชั้นเรียน โครงสร้างหลักสูตร ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความคาดหวังความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือก าหนดความต้องการ
ครู เมื่อได้บุคลากรตามที่ต้องการแล้ว โรงเรียนจะมีการพัฒนาโดยให้บุคลากรใหม่โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ และ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานตามวิชาเอก หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มี
การประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของครูเพ่ือรักษาบุคลากรใหม่ไว้ มีการทบทวนกระบวนการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ   

    3. จัดระบบการก ากับติดตามการจัดการศึกษา  โดยมีการท างานเป็นทีม (T) ร่วมคิดร่วมท า                    
ตามวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมของโรงเรียน ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (U)  ในการจัดการความรู้เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน และด าเนินงาน อีกทั้งใช้กระบวนการปรับปรุงงานโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)  ซึ่ง
โรงเรียนจะแบ่งระบบงานออกเป็นสองระบบคือ  ระบบงานประจ า ผ่านสายบังคับบัญชาตามโครงสร้างการ
บริหารงาน ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบด้านฝ่ายธุรการ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และมอบหมายผู้ช่วยรองผู้อ านวยการเป็นคณะบริหารโรงเรียน 
ส าหรับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน จะด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับความต้องการและภาระหน้าที่ของโรงเรียนและสมรรถนะหลักของโรงเรียน โดยก าหนดบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ในแต่ละปีบุคลากรทุกคนต้อง
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ประเมินผลการท างานของตัวเอง และรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอตามสายงานการบริหาร พร้อมวิเคราะห์ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

4. การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากร มีการวางแผนอัตราก าลังเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคต  เริ่ม
ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ได้แก่ แนวโน้มการโยกย้าย 
การเกษียณอายุราชการ  การเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด โรงเรียนจะส ารวจข้อมูลล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการ
สรรหาครูทดแทนในอัตราที่ว่าง วิเคราะห์แผนการรับนักเรียน และคาดคะเนจ านวนนักเรียนในอนาคตโดยการ
จัดท า School mapping การคาดการณ์นักเรียนในระยะ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                               
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด วิเคราะห์แผนการจัดชั้นเรียนแต่ละโครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียน
และขีดความสามารถและอัตราก าลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา                   
และความต้องการอัตราก าลังแล้วจึงมีการประชุมวางแผนหาแนวทางเตรียมรับ  มีแผนอัตราก าลังระยะสั้น                    
และระยะยาวรองรับการเปลี่ยนแปลงมีการประเมินกระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สิทธิประโยชน ์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                   ภาพประกอบที่  3 แผนภาพแสดงบรรยากาศในการท างานของบุคลากร 
 

5. จัดสภาพแวดล้อมของการท างาน  จากภาพประกอบที่ 3 แสดงระบบของการสร้างบรรยากาศในการ
ท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความส าคัญเพราะการสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรได้ท างาน อย่างจริงจังตามบทบาทหน้าที่ ที่ก าหนดของแต่ละกลุ่มงาน กระบวนงานของระบบแสดง
ความสัมพันธ์ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ท าแบบส ารวจเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐานด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานของครูและบุคลากรทางการบุคลากร จากนั้นคณะกรรมการประชุมวางแผนร่วมกัน
ก าหนดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการป้องกันภัยในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม
สุขอนามัยด้านบรรยากาศในการท างาน ด้านการป้องกัน  และควบคุมอุบัติเหตุ ด้านการจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน  ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน  ก าหนดภาระงานที่ พึงกระท าให้ เกิด
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี อาทิ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดเวร
ยามรักษาความปลอดภัย ครูชายปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน  ครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิง กล้องวงจรปิด ประจ าอาคารต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  และจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัย และการ
เตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ มีการจ้างบุคลากร เพ่ือดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ                     
มีโครงการให้ครู และบุคลากรตรวจสุขภาพประจ าปี  จัดกิจกรรมเสริมสร้างการท างาน  ค านวณราคางาน                  
ในการก่อสร้างให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ  เนื่องจากการท างานที่อาจจะเกิดขึ้น มีการพัฒนา
ด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอเน็ตให้ทันสมัยและเพียงพอ  อีกทั้ งการจัดสภาพแวดล้อม                     
ด้านสุขอนามัย ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพของบุคลากร จะเห็นดังตาราง 1                     
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศ                 
การท างานของ

บุคลากร 

นโยบาย 
จัดระบบ

ก ากับ ติดตาม

ประเมิน

ทบทวน 
ปรับปรุง

ส ารวจ
ความ

ต้องการ

วิเคราะห์
ความ

ต้องการ

จัดการ
ความ

ต้องการ

ประเมิน



 

 
 

ตาราง 1  วิธีด าเนินการ ตัวช้ีวัด และเป้าประสงค์ ของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ปัจจัย วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ 

1.ด้านสุขอนามัย 1. ให้ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มสาระด าเนินการจัดเก็บสิ่งของ                
ให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย และท าความสะอาดห้อง              
ให้สะอาดเรียบร้อยอย่างเสมอ 
2. มีการตรวจสุขภาพประจ าป ี
3. มีการจ้างบุคลากรรักษาความสะอาดของอาคาร
สถานท่ี 

ระดับความพึงพอใจ                    
ของบุคลากร                   
ด้านสุขอนามยั 

1. เพื่อให้สถานท่ีท างานมี
ความสะอาด เอื้อต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
2. เพื่อให้บุคลากรมสีุขภาพ
แข็งแรง 
3. เพื่อให้บุคลากรมสีุขอนามัย    
ทีด่ ี

2. ด้าน 
ความปลอดภัย 

1. จัดให้มีเวรยามรักษาการณ์ทั้งกลางวัน กลางคืน และ
มีครูเวรกลางคืนทุกคืน และครเูวรกลางวันในวันหยุด 
ราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
2. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ยามหน้าประตูเข้าออกโรงเรียน 
3. จัดให้มีการฝึกซ้อมอัคคีภยั 
4. จัดให้มีถังดับเพลิงทุกอาคารเรยีน 
5. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคาร 
6. มีการตรวจสอบอาคารสถานที่ อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร                   
ด้านความปลอดภยั 

1. เพื่อให้บุคลากรและ
หน่วยงานมีความปลอดภยั 
2. เพื่อให้บุคลากรมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 
 

3. ด้านสวัสดิการ  
สวัสดิภาพ 
ของบุคลากร 

1. มีการจัดหาอปุกรณส์นบัสนนุการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. จัดท าแบบฟอร์มเอกสารตา่ง ๆ เพื่อใช้ในหน่วยงาน 
3. จัดให้มียานพาหนะส าหรับบุคลากรในการเดินทางไป
ราชการหรือติดต่อสื่อสารต่าง ๆ  
4. จัดให้มีขนม กาแฟ ส าหรับเบรกทุกการประชุม
ประจ าเดือน 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรด้าน
สวัสดิการ สวสัดิ
ภาพของบุคลากร 
 
 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของบุคลากร  

 
6. จัดสิทธิประโยชน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้ศึกษากฎหมายว่าด้วยการบริการ

สิทธิประโยชน์ตามระเบียบของทางราชการ เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร การเบิกค่าเช่าบ้าน
ส าหรับบุคคลที่มีสิทธิ์เบิก การเดินทางไปราชการ ประกันสังคมส าหรับลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง เป็นต้น 
นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังมีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการบริการและสิทธิประโยชน์ของครูและ
บุคลากร โดยร่วมกันประชุมวางแผนก าหนดการบริการ สิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด มี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เช่น การจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับส านักงาน 
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ปรับปรุง และตกแต่ง
อาคารสถานที่   โดยบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และตกแต่งบรรยากาศของอาคารสถานที่ 
จากนั้นโรงเรียนมีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสิทธิประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ ทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ดังภาพประกอบที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดนโยบายการจัดบริการ 

 
การสร้างขวัญก าลังใจ 

 ส ารวจความต้องการจ าเป็น 
 

จัดล าดับความส าคัญ 

 
ก าหนดกิจกรรม รูปแบบบริการ 

 
ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

 
เสนอของบประมาณ 

 
ด าเนินการบริการสิทธิประโยชน์ 

 

ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา โดยใช้ TUP Model 
 

 

ข้าราชการคร ู
ลูกจ้างประจ า 

 

- การให้ค าปรึกษา 
- การพัฒนาความก้าวหน้า     
ในอาชีพ 
- การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ีตา่ง ๆ  
- การจัดทัศนศึกษา/ดูงาน 
- การยกย่องชมเชย 

พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้าง 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

 
-การเบิกค่า
รักษาพยาบาล 

-การเบิกค่าการศึกษา
บุตร 

-การเบิกค่าเช่าบ้าน 

-การเบิกค่าเบีย้เลีย้ง 

-การเบิกค่า
รักษาพยาบาล  
(สิทธิประกันสังคม) 
-การเบิกค่าเบีย้เลีย้ง 

 

ภาพประกอบที่ 4 กระบวนการสนับสนุนสิทธิประโยชน์บุคลากร 

บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ/ความส าเร็จในงาน 
 

ส ารวจ/รวบรวมข้อมูล

จัดสิทธิประโยชน์

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประชุมวางแผน 

 

การจัดสิทธิประโยชน ์

 

ประเมินผลความพึงพอใจ 
 


