
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา มีการจัดระบบงานภายใน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างานให้บรรลุผล                  
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม
งาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป โดย
ผู้อ านวยการโรงเรียนได้มอบอ านาจการบังคับบัญชาและอ านาจการบริหารงานกลุ่มบริหารต่าง ๆ  ให้แก่รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานในการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มการ
ปฏิบัติงานตามสายงาน ซึ่งมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุก
กลุ่มและทุกงาน เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายส าคัญของการท างานให้บรรลุผล 

  โรงเรียนมีวิธีการในการจัดรูปแบบการท างานและบริหารบุคลากรเพ่ือความส าเร็จในงาน ดังนี้ 

  1. จัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับงาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดย
ครูทุกคนมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ นอกเหนือจากการสอน รวมทั้งสร้างความตระหนัก ต่อ
ความส าคัญของค่านิยมขององค์การ ได้แก่ TPP Model โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   T (Timely Update): (ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) เป็นการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุคปัจจุบัน โดยโรงเรียนมีการปรับตัว ปรับ
นโยบาย และสิ่งต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน
ระบบการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของ
งาน 
   P (Progressive): (ก้าวหน้า) เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย เป็นการด าเนินงานอย่างมี
กลยุทธ์ (Strategy) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Management) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
เน้นกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research) มีทีมงานที่เข้มเข็ง (Teamwork) เพ่ือให้บรรลุตาม   พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 
(Participation) ในทุกขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 2) การก าหนดแผนกลยุทธ์ 3) 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะยาวและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 5) การ
สื่อสารและการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติและก ากับดูแล และ 6) การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   P (Public Service): (บริการแก่สาธารณะ) เป็นองค์กรการศึกษาที่ด าเนินกิจกรรม
ควบคู่ไปกับการให้บริการแก่สาธารณะ โดยไม่หวังผลก าไร มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรความเป็นผู้น า ทาง
การศึกษาของชุมชนตามแนวคิด ท.พ.พ. (ท=ทันสมัย พ=พัฒนา พ=เพื่อสังคม)    
  2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละต าแหน่งตามความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม 
  3. จัดท านโยบาย กลยุทธ์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นกรอบส าหรับวางแผนการบริหาร 
  4. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ควบคุมการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  5. จัดการบริหารและควบคุมคุณภาพการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการ 
ระบบบริหารคุณภาพและใช้หลักธรรมาภิบาล  โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการจัดวางบุคลากรให้
เหมาะสมกับคุณวุฒกิารศึกษา ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 



  6. ใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบช่วงระยะเวลาชัดเจน มีการจัดท ารายงานและขยายผล               
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือตรวจสอบว่าด าเนินงานไปตามแผน และบรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นยังมีระบบนิเทศ 
ติดตามประเมินผลการท างาน โดยมีการประชุมผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน 
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ และประชุมครูประจ าเดือนทุกเดือน เพ่ือติดตาม สรุปผล 
ทบทวน และพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่จะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่
บรรลุผลส าเร็จ 
  7. น าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management) 
  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา มีวิธีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร ได้ด าเนินการดังนี้ 
   1. วางแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี เตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ/เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ/การอบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดู
งาน ตามบทบาทหน้าที่ตามสายงานของแต่ละคน  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณใหม่ๆ ให้น ามา
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานได้ และเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให้เพ่ิมขึ้น ซึ่งเมื่อได้รับความรู้ใหม่ ๆ จะมีการรายงานผลและความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อเพ่ือน
ร่วมงานในท่ีประชุมคร ูที่ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   2. การจัดเตรียมการและบริหารในช่วงที่มีการ เพ่ิม/ลด จ านวนบุคลากรอยู่เสมอ 
โดยการแบ่งภาระงาน ให้เหมาะกับสมรรถนะและจ านวนบุคลากร ซึ่งจะมีการประเมินภาระงานทุกภาคเรียน 
หากช่วงใดมีการเพ่ิมหรือลดบุคลากร โรงเรียนและบุคลากรทุกคนก็พร้อมที่จะปรับตัว เพ่ือให้การท างานของ
โรงเรียนราบรื่น ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น หากมีการเพิ่มหรือลดจ านวนบุคลากรได้มอบหมายให้
กลุ่มบริหารวิชาการดูแลเรื่องคาบสอนให้เหมาะสมและกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดสอนแทน โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท าไว้ได้ส่งต่อและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
   3. การเปลี่ยนแปลงจากการเกษียณอายุราชการ จะส ารวจและรวบรวมรายชื่อครู 
ที่จะเกษียณอายุราชการไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการถ่ายโอนความรู้งานด้านการสอน
และงานพิเศษอ่ืน ๆ ให้แก่บุคลากรที่มีจะมาปฏิบัติงานต่อ จัดข้อมูลของบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการเพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารขอค าปรึกษาแนะน าได้ในบางกรณี  เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
และท าหน้าที่แทนได้อย่างสมบูรณ์ 

 

 

 

 



สภาพแวดล้อมของบุคลากร (WORKFORCE Environment) 
 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and 
CAPACITY) 
 สรุปเป็นภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (CAPABILITY and CAPACITY) 
  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ด าเนินการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง ดังนี้ 
   1. ส ารวจความต้องการอัตราก าลัง/ด้านขีดความสามารถ คือ ความรู้และทักษะ 
(วิชาเอก/วิชาโท) ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากร เพ่ือพิจารณาให้
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ก าหนดภาระงานและอัตราก าลัง เพ่ือให้บุคลากรได้
ท างานตามที่ตนเองถนัด ซึ่งก่อให้เกิดความตั้งใจในการท างานและส่งผลให้งานประสบความส า เร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
   2. จัดท าแผนอัตราก าลังระยะเวลา 10 ปี โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนไหว จาก
ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร แนวโน้มการขอย้าย การเกษียณอายุราชการแต่ละปี เพ่ือก าหนดต าแหน่งและ
จ านวนบุคลากรที่ต้องการ ตามคุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะ โดยการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
   3. น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือวางแผนการบริหารงาน ก าหนดให้
ครูผู้สอนได้สอนตรงกับวุฒิการศึกษา กลุ่มสนับสนุนการสอนพิจารณาจากภาระงานที่ตรงกับความสามารถของ
บุคลากรที่มีอยู่ แต่งตั้งคณะท างานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน โดยให้แต่ละกลุ่มประชุมและจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน 
   4. ก าหนดการประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะของบุคลากร โดยประเมิน                 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระ                

ส ารวจความตอ้งการ/ 
ขีดความสามารถและวิเคราะห ์

จัดท าแผน/วิเคราะหอ์ัตราก าลัง 

P 

D 

ประเมินผล 

C 

ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา A 



การเรียนรู้/หัวหน้างาน เป็นผู้ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู และรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
   5. น าผลการประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะมาทบทวนปรับปรุงพัฒนา 
จัดท าเป็นแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID PLAN) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
เพ่ือให้บุคลากร มีความเชี่ยวชาญ  
สรุปเป็นภาพดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
 ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT 
and PERFORMANCE) 
  (1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
  วัฒนธรรมของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา คือ บุคลากรโรงเรียนทัพพระยาพิทยา มีความรัก 
สามัคคี          และศรัทธาในสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล ผู้บริหารและบุคลากรเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
โดยการสร้างทีมงานให้บุคลากรได้ท างานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยมอบงานที่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ความถนัดและตามความต้องการ เปิดกว้างทางการสื่อสาร มีกระบวนการพัฒนาเกิดผลการ
ด าเนินการที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยมร่วมกันตาม TPP Model โดยมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ดังนี้ 
   1. ระดมความคิดจากบุคลากร เพ่ีอก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 
   2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและด าเนินการตามแผนงาน 
   3. ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามแนววัฒนธรรมองค์กรและสรุปผล
การปฏิบัติงาน 

วางแผน วิเคราะห์ อัตราก าลัง 

ก าหนดคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถความต้องการแต่ละต าแหน่ง 

บรรจุเข้าสู่ต าแหน่ง 

กระบวนการรักษาบุคลากรใหม่ 

ทดสอบความรู ้

สัมภาษณ ์

การปฐมนิเทศ ครูพี่เล้ียง การปฐมนิเทศ ครูพี่เล้ียง 

ก าหนดเครื่องมือคัดเลือก 



   4. ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ท าให้โรงเรียนมั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรได้ใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายของความคิด บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง  
สรุปเป็นภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 

การน าวัฒนธรรมองค์กร 
สู่การปฏิบัติงาน 

 

ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา 
 

ประเมินความพึงพอใจ 

วัฒนธรรม
องค์กร 



(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT) 
  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้ด าเนินการตามวิธีการสร้างความผูกผันและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยการสร้างความผูกพันผ่านโครงการและกิจกรรม สรุปเป็นตารางดังนี้ 
 

ตารางท่ี  แสดงปัจจัยการขับเคลื่อนความผูกพัน  

วิธีการ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. โครงการศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ระดับมากท่ีสุด 

2. ท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ระดับมากท่ีสุด 

3. กีฬาครูภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ระดับมากท่ีสุด 

4. งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุ
ราชการ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ตามวาระและ
โอกาส 
การเกษียณอายุราชการ) 

ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ระดับมากท่ีสุด 

5. โครงการพัฒนาบุคลากร  
(อบรม/สัมมนา) 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 
อบรม/สัมมนา ตามบทบาท
ภาระหน้าที่และความสนใจ 

ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก 

6. งานเลี้ยงสังสรรค์ 
- วันขึ้นปีใหม่ 
- งานเลี้ยงส่งครูย้ายออก  

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
- ครยู้ายไปรับต าแหน่งใหม่ หรือ
บรรจุใหม่ 

ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ระดับมากท่ีสุด 

7. กิจกรรมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา การศึกษา 

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  

ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก 



 
(3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT) 

  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา มีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร เกิดความรัก สามัคคี มี
ความศรัทธาในสถาบัน ผูกพันกับโรงเรียน เคารพความอาวุโส ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวจากการเป็น
แบบอย่างของผู้บริหาร ทั้งนี้ให้ความส าคัญด้วยความเสมอภาคแก่บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการร้องทุกข์ 
ไม่มีการขาดงาน  
สรุปเป็นตารางดังนี้ 
 
ตาราง แสดงวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร 

บุคลากร วิธีการ ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
ครูประจ าการ 1. ผู้อ านวยการโรงเรียนแสดง

ความยินดี ยกย่อง ชมเชย และ
ให้ก าลังใจ มอบช่อดอกไม้/
มอบเกียรติบัตร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาสูงขึ้น รางวัลครูดี
ต่างๆ การเลื่อนวิทยฐานะ  
2. การเยี่ยมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่คลอดบุตร 
เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ 
3. ดูแลสวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์ การท าประกัน
อุบัติเหตุ ดูแลที่พักอาศัย 
สวัสดิการเสื้อผ้า 

1. ข้อมูลการพัฒนา
ตนเอง 
2. ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
3. ข้อมูลสารสนเทศงาน
บุคลากร 
4. ข้อมูลบุคลากร 
5. ข้อมูลบ้านพัก 
6. ข้อมูลด้านสวัสดิการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. จ านวนครู และ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตนเองมากข้ึน 
2. ข้อมูลครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 100% 
3. อัตราการเขียนย้าย
อยู่ในระดับต่ า 

ครูอัตราจ้าง 1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการต่อสัญญาจ้าง 
2. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
เพ่ือเข้าบรรจุรับราชการ 
3. ดูแลสวัสดิการประกันสังคม 
การประกันอุบัติเหตุ 

1. ข้อมูลการต่อสัญญา
จ้าง 
2. ข้อมูลการเข้ารับการ
บรรจุแต่งตั้งรับราชการ 
 

1. จ านวนอัตราจ้างที่
ได้รับการสนับสนุน
เพ่ิมข้ึน 
2. อัตราการลาต่ ามาก 

นักการภารโรง 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามความถนัดและ
ความสามารถ 
2. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ  
การพัฒนาบุคลากร  

1. สถิติการลา 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม 

1. อัตราการลาต่ า 
2. ร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ แสดงการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา มีระบบการจัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุเป้าประสงค์
ของโรงเรียน โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน หลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติราชการมาพิจารณา
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
  การบริหารค่าตอบแทน การเลื่อนเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้าง ใช้การประเมินตามสายงาน/สาย
บังคับบัญชา ตามโครงสร้างองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
งาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน วิธีการขั้นตอน พิจารณาค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับตามปริมาณงาน และคุณภาพของบุคลากร เมื่อได้ข้อสรุปผลคะแนนการประเมินแล้วก็จะแจ้งให้
บุคลากรทราบ อย่างทั่วถึงโดยการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เน้นหลักการท างานมุ่งความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
  การยกย่องชมเชย ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีสระแก้ว หนึ่งแสนครูดี ครูดีใจดวงใจ ครูผู้ท า
ผลงานดีเด่นทุกกิจกรรม เป็นต้น 
  การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ ในการปฏิบัติงานส าหรับผู้มีผลงานดีเด่น มอบเกียรติบัตร มอบ
รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาจนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ O - NET ที่มี
ค่าพัฒนาการที่สูงขึ้น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% และแต่งตั้ง
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรุ่นใหม่ ๆ ให้เข้ารับหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้า
งาน หรือหัวหน้ากิจกรรม และการพิจารณาให้รางวัลการเลื่อนเงินเดือน 
 

  
 
 

การจัดการผลปฏิบัติงาน 

เป้าหมายการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดนโยบาย/ระเบียบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย 

รับข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง 



 การใช้ระบบสารสนเทศประกาศคุณงามความดีของบุคลากรใน Webpage โรงเรียนทัพพระยาพิทยา              
และวารสารโรงเรียนทัพพระยาพิทยา เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ น าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น 
   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   2. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
   3. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป็นต้น รับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อใช้ปรับปรุงระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
 

 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (WORKFORCE and Leader Development) 
  (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System) 
   1.1 พิจารณาถึงสมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และการบรรลุผล
ส าเร็จ ของแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
เคร่งครัดผู้บริหารและครูมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย เป็นผู้น าทางวิชาการ เป็น
ผู้ทุ่มเท เสียสละ เพ่ือท างานให้ส าเร็จ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ (ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและความถนัดเฉพาะทาง) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดโครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและงานมีคุณภาพข้ึน 
   1.2 สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการและการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 
ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม      
   โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้ส ารวจข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างแนวทางแก้ไขให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยการตรวจสอบ การมาโรงเรียน การเข้าเรียนและการไม่เข้าเรียน โรงเรียนจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ เพ่ือ
น ามาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   ด าเนินการขับเคลื่อนระบวนการ PLC ในแต่ละกลุ่ม โดยแยกเป็นกลุ่มสาระมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างเพ่ือนครูในเรื่องปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และมีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC ทุกสัปดาห์   
   1.3 สนับสนุนจริยธรรมและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 
   โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้ด าเนินการวางแผนและร่วมกันสร้างกฎระเบียบ
ข้อบังคับ                  การปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณวิชาชีพครู การมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยก าหนดให้ครูแต่งกายให้เรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา แบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ปฏิบัติงานตามระบบขั้นตอนที่ถูกต้อง 
ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียน 
มีความประพฤติท่ีดีไม่ขัดต่อศีลธรรม การใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
   1.4 ปรับปรุงการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 



  (1) นักเรียน: วางแผนกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เสริมสร้างประสบการณ์จริงให้นักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง               
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือจะได้ทราบถึงความถนัดและความสามารถเฉพาะ
ด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคลติดตามผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้จบการศึกษาตามหลักสูตร  
และตามระยะเวลา 
  (2) ผู้ปกครอง: วางแผนและก าหนดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ตั้งกลุ่มLine Open Chat 
เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล กิจกรรมของโรงเรียน เชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมชี้แจง รับทราบผลการ
เรียน ปัญหาของนักเรียนร่วมกัน แสดงความคิดเห็นเพ่ือดูแลช่วยเหลือบุตรหลานให้มีความประพฤติดีขึ้น 
ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม 
  (3) ชุมชน: แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เชิญประชุมและร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น รายงานผล             
การด าเนินงานให้บุคคลทั่วไปทราบถึงกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ประเมินผลความพึงพอใจจากชุมชน
และทบทวนแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้ดี
ขึ้น 
  1.5 ท าให้มั่นใจถึงการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ย้ายออก หรือเกษียณอายุราชการ  
  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้ด าเนินการวางแผนบุคคลเข้ารับการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากร           
ที่ย้ายออกหรือเกษียณอายุราชการ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง ก าหนดให้มีพ่ีเลี้ยง
ช่วยดูแลสอนงาน ให้ค าปรึกษาชี้แนะ รวมไปถึงการศึกษาเอกสารการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือได้รับทราบ
ถึงระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ นอกจากนี้มีข้อมูลระบบสารสนเทศของบุคลากรที่
ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ได้แก่ ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ บุคคลติดต่อกรณี
ฉุกเฉิน เป็นต้น เพ่ือความสะดวกในการสอบถามงานและข้อมูลย้อนหลังในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  1.6 ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
   โรงเรียนทัพพระยาพิทยา พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน            ที่ก้าวทันต่อเทคโนโลยี มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ส่งเสริบุคลากรได้รับการศึกษาต่อ อบรมพัฒนาตนเองทั้งในการด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติตามสายงาน สรุปเป็นภาพดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
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พัฒนาองค์กร 

ตรวจสอบระบบ
พัฒนาการเรียนรู ้

ตรวจสอบระบบ
พัฒนาการเรียนรู ้
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  (2) ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยน และการพัฒนา ( LEARNING and Development 
EFFECTIVENESS) 
  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง โดยการ
อบรมเพ่ิมพูนความรู้ ในด้านการปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะและกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง มี
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ด้านการสื่อสารจากครูต่างชาติ ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และ
จัดโครงการศึกษาดูงาน โดยให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานอ่ืน 
น ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงให้โอกาสแสดงความสามารถความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้การปริหารการศึกษาสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมภายในองค์กร แสดงถึงความรักและความผูกพัน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
ตั้งใจท างานเต็มความสามารถและท างานเป็นทีม ท าให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จเกิดประสิทธิผล 
  (3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Progression) 
  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา มีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้านการ
ปฏิบัติงาน โดยส ารวจข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการหรือการย้ายเพ่ือมาวางแผนพัฒนาเตรียมการเข้า
สู่ต าแหน่งงานในอนาคต ด้วยระบบสารสนเทศงานบุคคลากร เช่น ต าแหน่งผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หัวหน้างาน รองหัวหน้างานหรือเลขานุการของงานต่าง ๆ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรเข้า
รับต าแหน่งใหม่ พิจารณาจากบุคลากรโดยดูจากคุณสมบัติคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ทักษะในการท างาน   ที่เหมาะสมกับต าแหน่งมีพ่ีเลี้ยงคอยสอนงานและเตรียมเอกสารการปฏิบัติงานไว้รองรับ
ให้บุคลากรใหม่ได้ศึกษาหาความรู้ถึงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากรใหม่ด้วย
การส่งไปอบรมเพ่ิมพูนความรู้ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามสายงาน ส่งผลให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้รับการสร้างขวัญและก าลังใจ รวมไปถึงการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สรุปเป็นภาพ
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  แสดงความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

ส ารวจข้อมูลบุคลากร และวางแผนต าแหน่งใหม่ 

คัดเลือกบุคลากร คุณวุฒิ/ประสบการณ์ และทักษะการท างาน 

จัดสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน/พี่เล้ียง นเิทศ และติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้รางวัล เลื่อนเงินเดือน 
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