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ABSTRACT

The research aimed to study the personnel management of schools and
suggestions in Koh Kha school network center.  The 70 populations from 25 schools
of the network center consisted of school administrators and teachers in the function
of personnel management. The instrument was a five-rating scale questionnaire with
a statistical treatment analyzed by frequency, percentage, mean, and standard
deviation. The interpretation was described in a content analysis.  The findings were
found that the overall level of opinions on the personnel management in the
schools of Koh Kha network center was at a high level, of which the average values
of each category were listed from the most to the least as Workforce Planning and
Position Specification, Discipline Strategy and Consistency Keeping, Recruitment and
Position Fill, Government Service Resignation, Efficacy Enhance of Government
Service Performance. The suggestions showed that the schools would likely have a
strategic plan of teaching workforce, a knowledge and competency assessment of
teachers and staff members, a precise delegation and assignment to the responsible
personnel, training for teachers and staff members, a service suspension or advance
notice of termination for the accused government servants in a grave offence.

Keywords: Personnel Management, Koh Kha School Network Center, Lampang
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บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา

ในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภารกิจจะสําเร็จเปนไปตามเปาประสงคไดก็ดวย การ
ปฏิบัติงานของบุคคลเปนสําคัญ ตองอาศัยคนเปนผูปฏิบัติ ผูควบคุมดูแล คนจึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ
ในการดําเนินงาน การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามเปาหมาย ท่ีตั้งไว พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทของการศึกษา
เนนใหเกิดการพัฒนาการเรียนรู เปนแรงผลักดันเชิงนิตินัย ใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี11และวิสัยทัศนประเทศไทย 2570 มุงเนน การพัฒนาคุณภาพของประชากรใหเขมแข็ง และ
ท่ัวถึงจากปจจัยดังกลาวทําใหทุกรัฐบาลไดให ความสําคัญดานการพัฒนาการศึกษาเรื่อยมา แมการ
ปฏิรูป การศึกษาในชวงท่ีผานมา ไดประสบ ผลสําเร็จดานการปรับโครงสรางหนวยงานใหมีเอกภาพ
ยิ่งข้ึน มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีชัดเจน แตการพัฒนาในมิติของคุณภาพการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานนับเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีตอง ดําเนินการเรงดวนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
ความรู ความสามารถในการอาน เขียน คิดคํานวณ และ ทักษะการคิดวิเคราะหนําไปสูความจําเป
นตองพัฒนาครู อาจารย และบุคลากร ทาง การ ศึกษา การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการ
และสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน การปรับปรุง การบริหาร จัดการใหมีประสิทธิภาพ มีการจัด
โอกาสในการไดรับการศึกษาฟรี15 ป อยางมีคุณภาพ รวมท้ังการเรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและ
เรียนรูอยางมีบูรณาการในทุกระดับ การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (สพฐ., 2552, สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร,ี 2551)



2

ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ประเด็นสําคัญของระบบการศึกษา และเรียนรู ท่ีตองการปฎิรูป
อยางเรงดวน 4 ประการหลักคือ1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3)
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูยุคใหม และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
จากนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาวขางตน จึงมีแผนพัฒนาบุคลากร
ซึ่งมีหลักการท่ีสําคัญ คือ 2 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีระบุใหขาราชการตองกําหนดสมรรถนะ (Competency)และพัฒนาสมรรถนะใหขา
ราชการครูสามารถ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลผลงานมีคุณภาพและไดผลักดันใหทุกหนวยงาน
การศึกษามีการกําหนดสมรรถนะ และการประเมินผล สมรรถนะเพ่ือจะไดทราบขอมูลพ้ืนฐานและ
นําไปสูการพัฒนาตอไป

สถานศึกษามีฐานะทางสังคมมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา เพ่ือใหความรูแกสมาชิกทางสังคม
โดยการใชทรัพยากรการบริหารในการดําเนินการ ซึ่งโดยท่ัวไปมีอยู ๔ ปจจัย ดวยกัน คือ คน เงิน
วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการทรัพยากร ท้ังนี้ทรัพยากรในการบริหารดังกลาวถือวา คนเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด แมแตผูบริหารหรือผูมีอํานาจจะกําหนดแผนงาน โครงการหรือระบบงานไวดี
อยางไรก็ตาม ถาหากขาดคนรับผิดชอบงาน ไมมีความรู ไมมีวิสัยทัศน กับงานท่ีทําอยู ก็จะทําให
แผนงานโครงการของงานท่ีกําหนดไวดําเนินการไดอยางลาชาหรือไมสําเร็จ ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาจึงควรท่ีจะใหความสําคัญตอการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเปนพิเศษเม่ือคนเปน
บุคลากรท่ีสําคัญท่ีสุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองหันมาดูแลเอาใจใส
ชวยเหลือกระตุนใหบุคลากรท่ีมีอยูในสถานศึกษาไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถมีศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผล ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาเกิดมีพลังมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานยอมท่ีจะสงผลใหงานในสถานศึกษาสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
รุง แกวแดง ( ๒๕๔๔: ๘) การบริหารงานของโรงเรียนจํา เปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูและเขาใจข้ันตอน
และกระบวนการบริหารงานบุคคล นอกเหนือไปจาการบริหารงานอ่ืนๆ อาทิเชน การวางแผน
อัตรากําลังและ กําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ การรักษาวินัยและวินัย การออกจากราชการ เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของ
กระบวนการบริหารท้ัง ๕ งานนี้แลว จะเห็นวาการบริหารงานบุคคลจัดวาเปนกระบวนการบริหารท่ี
สําคัญท่ีสุด เพราะเปนกระบวนการแหงความพยายามท่ีจะใหมีบุคลากรท่ีดี มีความรูความสามารถไว
ปฏิบัติงาน และธํารงรักษาคนดีๆ นี้ไวปฏิบัติงานนานๆ เม่ือการบริหารงานบุคคลมีการดําเนินงาน
อยางดีแลวการบริหารงานอ่ืนก็จะไดรับการจัดการแกไขหรือดําเนินการตามมา
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การบริหารงานบุคคลเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการบริหาร การบริหารงานบุคคลท่ี
ดีจะชวยใหหนวยงานสามารถดึงดูดและบํารุงรักษาคนดีมีความรูความสามารถไวไดมากท่ีสุดและนาน
ท่ีสุด โดยนัยดังกลาว การบริหารงานบุคคลท่ีดีจึงเปนสวนสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร อยางไรก็ตาม การท่ี  ผูบริหาร
สถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานไดนั้น ยอมตองอาศัยความรู ความสามารถ คุณธรรม
และลักษณะท่ีดีของผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังมีความสามารถใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการเรียนการสอนและจุดหมายท่ีกําหนดไว (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาต.ิ2546 : 14)

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนหัวหนาหนวยงาน และ
เปนผูนําในการดําเนินงานตาง ๆ จะตองดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามข้ันตอนของ
กระบวนการบริหาร กลาวคือ ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ วางแผนดําเนินการตาม
แผนและประเมินผล โดยมุงใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
ขจัดความซ้ําซอนของงาน มุงใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ และมุงใหใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสงผลดีตอการพัฒนาการศึกษา สรางเด็กและเยาวชนใหมีความรูความสามารถทางดาน
วิชาการและดานอ่ืน ๆ ใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาในระดับท่ีรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาคนจะไดชื่อวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการบริหารจัดการภาระงานตาง ๆ ภายใน
องคการใหกาวไปสูความสําเร็จ ก็ยังประสบปญหาในขณะดําเนินการบริหารจัดการเชนกัน ดัง
ผลการวิจัยของ ศักดิ์  วีระพงษ ( 2542 : 81 – 83 ) ท่ีไดศึกษาปญหาการบริหารงานบุคลากร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา มีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเรียบลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา คือ  ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดาน
พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรและดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน สวนดานการรักษาระเบียบวินัย
มีปญหาอยูในระดับนอย สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวัฒนวรวัฒน ( 2542 : 74 – 75 ) ท่ีไดศึกษา
ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 9 พบวา มีปญหา
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการจัดบุคลากร
เขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ดานการรักษาระเบียบวินัย และดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชรา จองศิริกุล (2546 : บทคัดยอ) ท่ี
ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา
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สภาพปญหาในการบริหารงานบุคลากรท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ คือ
ดานการธํารงรักษาบุคลากร ดานการวางแผนบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากรและดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การบริหารงานบุคคล ถือเปนศาสตรแขนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญและมีการศึกษาเรียนรูอยาง
กวางขวางตลอดจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการบริหารมีความจําเปนท่ีจะเรียนรูใหมี
ความลึกซึ้งและการนําไปใชใหเกิดทักษะในการบริหารงาน เพราะจะเปนผลตอความสําเร็จของ
หนวยงานเปนอยางยิ่ง กลาวคือ ความสําเร็จของการปฏิบัติงานจะข้ึนอยูกับองคประกอบคือ การได
บุคคลท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงานมาปฏิบัติในหนวยงาน และผูบริหารของหนวยงานสามารถใช
คนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุนันทา เลาหนันท. 2542 : 18) และแตจากผลงานวิจัยท่ีกลาว
ขางตน ซึ่งสวนใหญพบวา โดยภาพรวม การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาทุกสังกัดประสบปญหา
ระดับปานกลาง โดยมีน้ําหนักท่ีแตกตางกันไปในรายดานนั้น แสดงวาปญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา อาทิ การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย การเลื่อนระดับตําแหนง การดําเนินการทางวินัย หนี้สิน
ของขาราชการครู อาจสงผลใหครูขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทําให
ขาราชการครูขาดความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูใหม ๆ ไมมีกําลังใจในการทุมเทอบรมสั่ง
สอนศิษย ซึ่งหากไมหาทางแกไข ปองกันก็จะสงผลกระทบตอการบริหารและคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียนตามมา

ปญหาจากการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา จากงานวิจัยทางการบริหารการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2555) พบวา ครูและบุคลากร
ไมเพียงพอ ครูสอนไมตรงตามวุฒ/ิวิชาเอกท่ีจบมา ครูมีภาระงานอ่ืนเยอะ ครู/ผูบริหารขาดภาวะผูนํา
ทางวิชาการ  ครูขาดทักษะกรจัดการงานและชีวิต ครูขาดขวัญกําลังใจ ครูเบื่องานและเกษียนกอน
อายุ

ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต 2 มีสถานศึกษา 25 โรงเรียน ประกอบดวย 1.โรงเรียนบานจอมปง 2.โรงเรียนบานนาแสง–แม
ไฮ–นาก๋ิม 3. โรงเรียนบานสองแควใต 4.โรงเรียนนาแกวประชารัฐ 5.โรงเรียนบานปาแข (อุดม
ศรัทธานุกุล) 6.โรงเรียนสบต๋ําวิทยา (แปงภักดีอุปภัมภ) 7.โรงเรียนหาดปูดาย 8.โรงเรียนวัดนาง
เหลียว9.โรงเรียนศาลาวิทยา 10.โรงเรียนวังพราววิทยา 11.โรงเรียนบานดอนธรรม 12.โรงเรียนบาน
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ไหลหิน 13.โรงเรียนบานนางแตน 14.โรงเรียนบานจูด(วิชัยสามัคคีราษฎร) 15.โรงเรียนบานสาด-ผึ้ง
นาเกลือ 16.โรงเรียนบานทุงขาม 17.โรงเรียนวัดนาแกว 18.โรงเรียนบานดอนธรรมสาขาตนผึ้ง 19.
โรงเรียนบานเขาซอน 20.โรงเรียนบานศาลาสามัคคี 21.โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง 22.
โรงเรียนบานแมหลง-สบจาง 23.โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 24.โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว และ25.
โรงเรียนบานทาผา ซึ่งสถานศึกษาท้ัง 25 แหง มีความแตกตางท้ัง บริบท สภาพสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหคุณภาพของแตละสถานศึกษามีความแตกตางกัน จึงจําเปนตองใหการ
สงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน จากสภาพปจจุบันพบปญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการ คือการขาดอัตรากําลังครูในสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กมี
ครูไมครบชั้นเรียนซึ่งผูบริหารสถานศึกษา จะตองจัดการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ

ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูศึกษาในฐานะนักวิชาการศึกษา มีความสนใจใน
การศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา ของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ในดาน 1) ดานการวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 2) ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 3) ดานการสงเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ดานวินัยและการรักษาวินัยและ 5) ดานการออกจากราชการ
เพ่ือประโยชนในการนําขอมูล ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาของศูนยเครือขายสถานศึกษา
เกาะคา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ตอผูบริหารสถานศึกษาและผู
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในการท่ีจะพัฒนาการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2

2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษา
เกาะคาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษา

เกาะคา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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(2546) (พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษพันธุเสือ), 2554) ตามขอบเขตการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ใน 5 ดานคือ

1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. ดานวินัยและการรักษาวินัย
5. ดานการออกจากราชการ

ขอบเขตประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจยั ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนไดรับมอบหมายท่ี

ใหรับผิดชอบงานบริหารบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 26 คน ครูผูสอนท่ีไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานในฝายบริหารงานบุคคล จํานวน 44 คน

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ (2546)
(พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษพันธุเสือ), 2554) มาประมวลเปนกรอบแนวคิดการศึกษา ดังแผนภาพตอไปนี้

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. ดานวินัยและการรักษาวินัย
5. ดานการออกจากราชการ

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 2

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการศึกษา
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการตาง ๆในการดําเนินงานท่ี

เก่ียวของกับบุคคลนับตั้งแตการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การวางแผนกําลังคน การสรร
หาและเลือกสรรการธํารงรักษาบุคลากร การพัฒนาใหบุคลากรเกาหนาทันสมัยอยูเสมอ การควบคุม
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหพนจากงานโดยวิธีการตาง ๆ ตั้งแตโอน ยายใหออก ไลออก
ปลดออกและเกษียณอายุ เปนตน เพ่ือใหไดคนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคงอยูกับองคกรตราบนานเทา
นานการดําเนินการเก่ียวกับบุคคลในสถานศึกษานับตั้งแตการไดบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง
การธํารงรักษาและอบรมพัฒนา สวัสดิการการประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนถึงการใหบุคคลพนจาก
งาน แบงเปน 5 ดานคือ

1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงหมายถึง การวางแผนอัตรากําลังเปน
การคาดคะเนเก่ียวกับการกําหนดกําลังคนหรือกําหนดความตองการดานบุคคลไวลวงหนาท้ังในแง
ปริมาณและคุณภาพท่ีหนวยงานตองการวาตองการกําลังคนประเภทใดระดับใดจํานวนเทาใดเม่ือไร
ไดมาจากไหนดวยวิธีใดและเม่ือไดมาแลวจะเหมาะสมหรือไมอยางไรเปนตนในการกําหนดตําแหนง
ควรคํานึงถึงตําแหนงหนาท่ีและคาตอบแทนท่ีสัมพันธกัน

2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งหมายถึงการแสวงหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงานมากท่ีสุดเขามารวมปฏิบัติงานจะสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารจัดการมีการประชาสัมพันธรับครูและครูอัตราจางและมีการตั้งคณะกรรมการ
ในการสรรหาคือจัดทําใบสมัครประกาศรับสมัครรับสมัครและพิจารณาใบสมัครประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิสอบกระบวนการคัดเลือกโดยสอบขอเขียนสอบสัมภาษณใหมีการทดลองปฏิบัติหนาท่ีตาม
สมควรการบรรจุแตงตั้งหมายถึงการจัดใหบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงหนาท่ีเขา
ปฏิบัติงานและมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถพิจารณากําหนดเงินเดือนอยางเหมาะสม
มีการอนุญาตใหมีการโอนยายครูไดตามความตองการ

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหมายถึงการทําใหบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทํางานอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถมีทัศนคติ ท่ีดีตอการทํางานและทํางานท่ีตนรับผิดชอบอยางมีคุณภาพประสบ
ความสําเร็จเปนท่ีพอใจของโรงเรียน

4. ดานวินัยและการรักษาวินัยหมายถึงการท่ีขาราชการปฏิบัติตามวินัยการปองกันมิให
ขาราชการกระทําผิดวินัยและดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูกระทําผิดโดยผูบริหารตองใชภาวะ
ผูนําสงเสริมใหขาราชการครูมีวินัยโดยการสรางเงื่อนไขและปจจัยตางๆใหเกิดข้ึนในตัวครูโดยใชวิธีการ
ตางๆมีการฝกอบรมเปนตน
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5. ดานการออกจากราชการ หมายถึง การท่ีบุคคลผูนั้นพนจากตําแหนงหนาท่ีความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทางราชการโดยไมไดรับเงินเดือนของหนวยงานนั้นๆตอไป เนื่องมาจาก
การลาออกการลดจํานวนพนักงานลนงานการออกเพราะมีเหตุเสียหายเกษียณอายุหรือทุพพลภาพ
และตาย

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผู
รักษาการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา ของศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา

ครูผูสอนท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานบริหารบุคคลหมายถึง ครูผูสอนท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนอยูฝายบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของศูนยเครือขายสถานศึกษา
เกาะคา

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลท่ีจัดการศึกษากอนระดับอุดมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา จํานวน 25 โรงเรียน
คือ 1.โรงเรียนบานจอมปง 2.โรงเรียนบานนาแสง–แมไฮ–นาก๋ิม 3. โรงเรียนบานสองแควใต 4.
โรงเรียนนาแกวประชารัฐ 5.โรงเรียนบานปาแข (อุดมศรัทธานุกุล) 6.โรงเรียนสบต๋ําวิทยา (แปงภักดี
อุปภัมภ) 7.โรงเรียนหาดปูดาย 8.โรงเรียนวัดนางเหลียว 9.โรงเรียนศาลาวิทยา 10.โรงเรียนวังพราว
วิทยา 11.โรงเรียนบานดอนธรรม 12.โรงเรียนบานไหลหิน 13.โรงเรียนบานนางแตน 14.โรงเรียนบาน
จูด(วิชัยสามัคคีราษฎร) 15.โรงเรียนบานสาด-ผึ้งนาเกลือ 16.โรงเรียนบานทุงขาม 17.โรงเรียนวัดนา
แกว 18.โรงเรียนบานดอนธรรมสาขาตนผึ้ง 19.โรงเรียนบานเขาซอน 20.โรงเรียนบานศาลาสามัคคี
21.โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง 22.โรงเรียนบานแมหลง-สบจาง 23.โรงเรียนอนุบาลเกาะ
คา 24.โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว และ 25.โรงเรียนบานทาผา

ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา หมายถึง การจัดโรงเรียนเขาดวยกันเปนกลุมโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 เขตพ้ืนท่ีอําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง ทุกโรงเรียน เพ่ือรวมกันบริหารและจัดการศึกษา โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหการ
สงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือตามสภาพความพรอมท่ีแตกตางกัน

1.6 ประโยชนที่ไดรับ
1.5.1 ทําใหไดขอมูลเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย

สถานศึกษาเกาะคาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต 2
1.5.2 ไดทราบขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย

สถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2



บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลําปาง เขต 2 มีเอกสารท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย แนวคิด/ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้

2.1แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ
2.1.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล
2.1.2 แนวคิด/ทฤษฏีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
2.1.3 หลักการบริหารงานบุคคล
2.1.4 ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล
2.1.5 ขอบขายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

- การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
- การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
- การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- วินัยและการรักษาวินัย
- การออกจากราชการ

2.2 บริบทของสถานศึกษา
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

2.1 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
2.1.1ความหมายของการบริหารงานบุคคล
พะยอม วงศสารศรี (2545 : 5) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ี

ผูบริหารใชศิลปและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก และการบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การปฏิบัติในองคการ พรอมท้ังสนใจการพัฒนาธํารงรักษาใหสมาชิกท่ีปฏิบัติงานในองคการเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการทํางาน รวมถึง การแสวงหาวิธีท่ีทําให
สมาชิกในองคกรท่ีตองพนจากการทํางานดวยเหตุทุพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใดสามารถดํา
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รงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 ข : 7)
กลาววาการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับบุคลากรในหนวยงานอันจะ
ไดบุคลากร  มาปฏิบัติงานตามความตองการ และเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอบขายครอบคลุมตั้งแต การกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนอัตรากําลัง และ
กําหนดคาตอบแทน การสรรหาบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การสรางขวัญกําลังใจ การดําเนินการทาง
วินัย ตลอดจนการใหพนจากงาน

(Nigro. 1958 : 86) (อางถึงในแสงเดือน  วินทะไชย 2550, 16) ไดใหความหมายของการ
บริหารงานบุคคลวา หมายถึง ศิลปะในการเลือกสรรคนใหมและใชคนเกาในลักษณะท่ีจะใหไดผลงาน
และบริการจากบุคลากรเหลานั้นสูงสุดท้ังดานปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ การริหารงานบุคคล เปนการ
ใชศิลปะในการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหไดคนท่ีมีความสามารถตามท่ีหนวยงานตองการการ
บริหารงานบุคคลมีงานและขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมตั้งแตการคัดเลือกเขาสูหนวยงานและการ
พนจากการปฏิบัติงานพิจารณาในแงหนวยงาน การบริหารงานบุคคลจึงเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของ
กันเปนลูกโซตั้งแตการวางแผนและความตองการดานบุคลากร การสรรหา การพัฒนา การกําหนด
สวัสดิการ   การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การโอนยายและการพนจากการปฏิบัติ
หนาท่ีบุคลากร

สรุปการบริหารงานบุคคลหมายถึง การดําเนินการท่ีมุงสงเสริมใหครูในโรงเรียนมีความรู
ความสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยดําเนินการครอบคลุมตั้งแตวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งการสรางเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานวินัยและการรักษาวินัยการลาออกจากราชการ

2.1.2 แนวคิด/ทฤษฏเีกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษาจะบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค เกิดจากการกระทํา

ของบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของและเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (stake holder) สิ่งท่ีสําคัญในการผลักดันการ
ดําเนินงานท้ังหลายของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว คือ บุคคล มีผูใหแนวคิด /ทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหารบุคคล ไดแก

สนิท สายปนตา (2545 : 6) กลาววาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษามี
ความสําคัญในดานท่ีสามารถทําใหการเรียนการสอนของโรงเรียนดําเนินไปไดตามจุดประสงคท่ี
ตองการ คือ การเรียนรูของเด็กนักเรียนและการบริหารงานบุคลากรจะสําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น
สวนหนึ่ง และสวนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความสามารถในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
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นิพนธ กินาวงศ (2542 : 74) ไดกลาวไววา การเปนผูนําไมใชเปนมาตั้งแตกําเนิด แตเปนสิ่ง
ท่ีสามารถเรียนรูกันได ดังนั้นผูบริหารท่ีตองการประสบความสําเร็จเปนผูนําท่ีมีสมรรถภาพยอมฝกฝน
และพัฒนาภาวะผูนําใหบังเกิดข้ึน

2.1.3 หลักการบริหารงานบุคคล
ภิญโญสาธร (2523 , อางในนิเวศนเกิดปราชญ , 2539 : 15) กลาววาหลักการบริหาร

บุคคลจะตองประกอบดวย
1. หลักในการใหไดคนดีมีฝมือมาทํางานหรือหลักในการคัดเลือกบรรจุแตงตั้งและมอบหมายงาน
2 หลักในการบํารุงรักษาคนท่ีมีอยูแลวหรือบรรจุไวแลวใหอยูกับหนวยงานตลอดไปดวยความเต็มใจ
และมีความสุขท่ีจะอยู
3. หลักในการใหคนไมดีหยอนสมรรถภาพพนจากงานหรือหลักในการโยกยายคนท่ีหนวยงานไมพึง
ปรารถนาโดยไมผิดระเบียบและกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532 : 18 - 19) ไดกลาววาการบริหารงานบุคคลใน
สภาพท่ีไดมีวิวัฒนาการมาถึงปจจุบันไดประยุกตเอาความกาวหนาทางดานการบริหารมาประกอบ
หลักการบริหารบุคคลดวยการบริหารงานบุคคลแผนใหมจึงยึดหลักการสําคัญ 12 ประการเปนหลัก
คือ

1. หลักความเสมอภาคคือยึดถือการเปดโอกาสท่ีเทาเทียมกันสําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
ตองการในการสมัครเขาทํางานโดยไมมีขอจํากัดกันในเรื่องฐานะเพศผิวศาสนา เปนการเปดรับสมัคร
ท่ัวไป

2. หลักความสามารถยึดถือความรูความสามารถถือหลักคุณวุฒิเปนเกณฑในการเลือกสรร
บุคคลเขาทํางานรวมท้ังการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตําแหนง

3. หลักแหงความม่ังคงถือวาการปฏิบัติงานเปนอาชีพท่ีม่ันคงถาวรการจะใหออกจากงาน
จะตองมีเหตุผลเม่ือพนจากงานแลวโดยไมมีความผิดมีผลตอบแทนท่ีดํารงชีวิตไดตามสมควรแก
อัตภาพ

4. หลักความเปนกลางทางการเมือง ถือวาขาราชการประจําจะตองไมฝกใฝทางการเมืองมุง
ปฏิบัติงานใหบังเกิดผลตอประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและในการปฏิบัติงานนั้นขาราชการ
ประจํามีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองหรืออยูภายใต
อิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ๆ

5. หลักการพัฒนาไดแกการจัดใหมีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคลากรโดยการให
ศึกษาอบรมจัดระบบการนิเทศและตรวจตราการปฏิบัติงานท่ีดีเพ่ือใหเกิดความเจริญกาวหนาท่ีการ
งานตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม
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6. หลักแหงความเหมาะสมเปนหลักการใชคนใหเหมาะสมกับงานโดยการแตงตั้งหรือ
มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับคุณวุฒิความรูความสามารถและความถนัดของคน

7. หลักความยุติธรรม เปนหลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลโดยละเวนจากการเลือกท่ีรัก
มักท่ีชังมีการกําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานท่ีรับผิดชอบโดย    ยึด
หลักงานเทากันเงินเทากัน

8. หลักสวัสดิการไดแกการจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆท่ีจะเอ้ือในการปฏิบัติงานสามารถอุทิศตน
ใหกับงานไดเต็มท่ีเชน การจัดท่ีทํางานใหถูกสุขลักษณะการรักษาสุขภาพความปลอดภัยและการ
สงเคราะหในดานตาง ๆ

9. หลักเสริมสราง ไดแกเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมท้ังในทางปองกันกระทําผิดและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรและการกวดขันลงโทษผูกระทําผดิ

10. หลักมนุษยสัมพันธ ไดแกการยอมรับนับถือคุณคาและศักดิ์ศรีของบุคคลของแตละคน
โดยยึดหลักประชาธิปไตยในการทํางานโดยการเสริมสรางบรรยากาศและความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึน
ระหวางบุคลากรของหนวยงาน

11. หลักประสิทธิภาพถือวาการทํางานใดๆจะตองทําใหเกิดผลดีท่ีสุดโดยใชคน เวลา และ
คาใชจายนอยท่ีสุดการจะกระทําเชนนี้ไดจะตองมีการวางแผนงานการประสานงานการจัดแบงหนาท่ี
รวมท้ังวิธีทํางานท่ีดี

12. หลักการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลจําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสม
ทันสมัยอยูเสมอระบบบริหารบุคคลท่ีดีจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยปญหาอุปสรรคตาง ๆเพ่ือจะไดนํา
วิทยาการกาวหนาตาง ๆ มาใชปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

สรุปไดวาการบริหารงานบุคคลตองอาศัยหลักความรูความสามารถมีความยุติธรรมมีมนุษย
สัมพันธท่ีดียึดหลักแหงประชาธิปไตยมีการพัฒนาและการใหขวัญกําลังใจแกบุคลากรรวมท้ังสราง
บรรยากาศท่ีดีในการทํางานจึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จตอองคการ

2.1.4 ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล
พะยอม วงศสารศรี (2545 : 12) กลาววา คน ถือวาเปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุด

การบริหารไมวาจะเปนราชการ องคการ เอกชน มีทรัพยากรเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางนอย 4 ประการ
คือ คน เงิน วัสดุ การจัดการทรัพยากรทางการบริหารแตละประเภทมีความสําคัญอยูในตัวของมันเอง
และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จะขาดเสียอยางใดอยางหนึ่งมิได เชน ไมมีคน ไมมีวัสดุ เราก็ไมสามารถ
ทําอะไรได หรือแมแตมีเงินวัสดุพรอมหมด แตขาดคน ผลงานก็ไมเกิดข้ึนท้ังนี้แมวาองคการจะมีเงินมี
วัสดุมากมายเพียงใดมีตามขุมกําลัง เหลานั้นเปนสิ่งท่ีปราศจากชีวิตและไมเกิดดอกออกผล ถา
ปราศจากเสียซึ่งคณะบุคคลนําขุมกําลังเหลานั้น ไปใชใหเกิดประโยชน ซึ่งเม่ือพิจารณาแลวคนเปน
ทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญเหนือทรัพยากรอ่ืนใด ในการบริหารงานนั้นจะประกอบไปดวย
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องคประกอบสําคัญ 2 สวนดวยกัน คือ งานและคน งานนั้นเปนภารกิจท่ีตองดําเนินการใหสําเร็จ แต
การท่ีจะดําเนินการใหภารกิจสําเร็จนั้นจะตองมีคนท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติงาน

ในองคประกอบแรก คือ งานนั้นจําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และ การจัด
ระบบงาน กําหนดการลวงหนา หรือวางแผนงาน การควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลซึ่งเรียกงายๆ
วา การบริหารงาน

ในองคประกอบท่ีสอง คือ คนนั้นจําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความสามารถ
เหมาะสมมาทํางาน และใชบุคคลใหปฏิบัติงานใหเกิดผลงานสูงสุด สวนประกอบนี้เรียกวา   การ
บริหารงานบุคคล ในสวนประกอบท้ังสองประการนี้ คนเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหงานสําเร็จ และถา
ขาดสวนประกอบท่ีสําคัญแลว งานจะสําเร็จไมได และถาพิจารณา ในดานปจจัยในการบริหาร คือ คน
เงิน วัสดุ การจัดการ ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหงานสําเร็จ คือ คน จนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา คน
เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหาร (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541 ข.
:2 - 3)

กลาวโดยสรุปวา ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหารท้ังหลาย คนนับวาเปนทรัพยากรท่ี
สําคัญท่ีสุดเพราะคนเปนผูนํามาซึ่งทรัพยากรทางการบริหารอ่ืน ๆ และทําใหทรัพยากรนั้นเกิด
ประโยชนตอหนวยงาน คนท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับภารกิจแลว จะทําใหการทํางานของ
หนวยงานบรรลุเปาหมายได

2.1.5 ขอบขายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ

สถานศึกษาเพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัวอิสระภายใตกฎหมาย
ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนามี
ความรูความสามารถมีขวัญกําลังใจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติมีความม่ันคงและกาวหนาใน อาชีพซึ่ง
จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญดังนั้นการบริหารงานบุคคล ของ
สถานศึกษาในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 53 - 66) จึงมีขอบขายการบริหารบุคคล 5 ดาน
ดังนี้

1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. ดานวินัยและการรักษาวินัย
5. ดานการออกจากราชการ
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1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ประกอบดวย

1.1 การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1) วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของ

สถานศึกษา
2) จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเกณฑ
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

3) นําเสนอแผนอัตรากําลังเพ่ือขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

4) นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
1.2 การกําหนดตําแหนง มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) สถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2) นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และ หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติ

1.3 การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครูมี
แนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ /
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง / ขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมจาก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข / ขอกําหนด
ตําแหนงเพ่ิมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑท่ี
ก.ค.ศ. กําหนด
3) สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง / เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ / ขอ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง / ขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมจากขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ หรือ ก.ค.ศ.
แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอชื่อผูมีอํานาจแตงตั้ง
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จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง เปนการดําเนินการ
เพ่ือวางแผนเก่ียวกับการกําหนดอัตรากําลังและตําแหนงเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการบรรจุบุคลากร
เขาปฏิบัติงานไดเพียงพอกับความตองการของหนวยงาน ซึ่งประกอบดวยแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1. การวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนของสถานศึกษา
2. การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
3. การนําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูของสถานศึกษาเพ่ือเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาอนุมัติ
4. การประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
5. การขอเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
6. การดําเนินการพัฒนาขาราชการครูในสถานศึกษากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ

2. ดานการสรรหาและการบรรจุและแตงตั้ง
การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ประกอบดวย

2.1 ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ใน
ตําแหนงครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษาใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

2) การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง โดยใหสถานศึกษาเสนอเหตุผล
และความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือ
ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและขออนุมัติตอ ก.ค.ศ. เม่ือ ก.ค.ศ. อนุมัติแลวให
สถาบันศึกษาดําเนินการบรรจุและแตงตั้งใหตําแหนงวิทยฐานะและใหไดรับเงินเดือนท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

2.2 การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1) กรณีการจางลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด
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2) กรณีจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวอ่ืน นอกเหนือจากขอ 4.2.1 สถานศึกษา
สามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของ
สถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด

2.3 การแตงตั้ง ยาย โอน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางใน
การปฏิบัติ คือ

1) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอ่ืนมีแนวการปฏิบัติ คือ

(1) เสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดําเนินการนําเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติของผูประสงคยายและรับยายแลวแตกรณี

(2) บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับยายมาจาก
สถานศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน สําหรับตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

(3) รายงานผลการบรรจุแตงตั้ง และขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติตอไป

2) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน มีแนวทางการ
ปฏิบัติ คือ

(1) เสนอคํารองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ินไปยัง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ือดําเนินการตอไป

(2) บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําหนด

2.4 การบรรจุกลับเขารับราชการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี
(มาตรา 65) ออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (มาตรา
66) และลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืนท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา 67) มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอคําขอเขารับราชการไปยังสํานักงานเขต-พ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง

2) กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการ
ภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกิน 4 ป ใหผูมีอํานาจมาตรา 53 สั่งบรรจุและ แตงตั้ง
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3) กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย การรับราชการทหาร
(มาตรา 66) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนด 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง

4) กรณีลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืนท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (มาตรา 67) สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 ท่ีตองการจะรับเขารับราชการเสนอ
เรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติเม่ือไดรับอนุมัติแลวให   ผูมีอํานาจตาม
มาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง

2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1) กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให

รองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคนให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง รักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษาเสนอขาราชการท่ีเหมาะสมใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน (มาตรา 54 แหง
กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

2) กรณีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลงหรือ ผูดํารง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการได ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 สั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง (มาตรา 68 แหงกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง เปนการดําเนินการเพ่ือสรรหาและ
บรรจุบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงเขาปฏิบัติงานภายใน
หนวยงาน ท้ังท่ีเปนขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบดวยแนวทางใน  การ
ปฏิบัติงาน คือ

1. การสํารวจความรูความสามารถของบุคลากรกอนจัดเขาปฏิบัติงาน
2. การดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูในสถานศึกษากรณี
ท่ีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
3. การดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครูในกรณีไดรับการบรรจุเขา
เปนขาราชการครูในสถานศึกษา
4. การแบงงานและมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ
5. การปฐมนิเทศบุคลากรกอนจัดเขาปฏิบัติงาน
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6. การดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
7. การแตงตั้ง ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การบรรจุขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือกลับเขารับราชการ
9. การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตําแหนง

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย

3.1 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบดวยข้ันตอน คือ
1) การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

(1) ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแกผูท่ีไดรับสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

(2) แจงภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมินผลงาน ฯลฯ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กอนมีการ
มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงาน

(3) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสมและ
ตอเนื่อง

2) การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
(2) กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนา

ตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
(3) ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
(4) ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา
(5) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3) การพัฒนาเพ่ือเลือ่นตําแหนง มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
(1) ศึกษาวิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง ลักษณะงานตามตําแหนงท่ี

ไดรับการปรับปรุงกําหนดตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) ดําเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพเหมาะสม
(3) ติดตาม ประเมินการพัฒนา

4) การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
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(1) ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
(2) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย
ข้ันตอน คือ

1) การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
(1) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการ

เลื่อนข้ันเงินเดือน
(3) ผู อํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุผลใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาว
ทราบ และในกรณีเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก
ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป

2) การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ มี
แนวทางในการปฏิบัติ คือ

(1) แจงชื่อผูตายและขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการตายอันเนื่องมา จากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดําเนินการขอความเห็นชอบไปยงัคณะรัฐมนตรี

(2) สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณีพิเศษเพ่ือประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ

(3) รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการตอไป
3) การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ

งานวิจัย มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
(1) ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลของผูไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน

หรือปฏิบัติงานวิจัย จากสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม ฯลฯ
(2) ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
(3) สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับผูท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
(4) รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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3.3 การสั่งเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ประกอบดวย
1) กรณีการเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด

2) กรณีการเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวตามกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงิน
รายไดของสถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด

3.4 การดําเนินการเก่ียวกับบัญชีถือจายเงินเดือน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
ดําเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

3.5 เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ ดําเนินการตามท่ี
กระรวงการคลังกําหนด

3.6 งานทะเบียนประวัติ ประกอบดวยข้ันตอน คือ
1) การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจางมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
(1) สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 2 ฉบับ
(2) สถานศึกษาเก็บไว 1 ฉบับ สงไปเก็บรักษาไวท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1

ฉบับ
(3) เปลี่ยนแปลง บันทึกขอมูล ลงในทะเบียนประวัติ

2) การแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง มี
แนวทางในการปฏิบัติ คือ

(1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประสงค ขอแกไข  วัน
เดือน ปเกิด ยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดโดยแนบเอกสารตอผูบังคับบัญชาข้ันตน ประกอบดวย สูติ
บัตร ทะเบียนราษฎร หลักฐานทางการศึกษา

(2) ตรวจสอบความถูกตอง
(3) นําเสนอไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขออนุมัติการแกไขตอ ก.ค.ศ.
(4) ดําเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ
(5) แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
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1) ตรวจสอบผู มี คุณสมบั ติ ค รบถ วน  สมควร ได รั บกา ร เ สนอขอพระร าชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

2) ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด

3) จั ด ทํ าทะ เบี ยนผู ไ ด รั บ เครื่ อ ง ร าช อิส ริ ย าภรณ และ เหรี ยญจั กรพรรดิ ม าล า
เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ

3.8 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1) ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง
3) นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ โดยคุม

ทะเบียนประวัติไว
4) สงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา

3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขอ
อนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติ และใหไดรับ
เงินวิทยพัฒน และการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ี
เก่ียวของ

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนการดําเนินการ
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาขาราชการครูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหมีความรูความเขาใจและมีความ
พรอมในอันท่ีจะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และมีความกาวหนา ทางดานวิชาชีพมากท่ีสุดซึ่ง
ประกอบดวยแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ

1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การดําเนินการเก่ียวกับการเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
4. การดําเนินการเก่ียวกับบัญชีถือจายเงินเดือน
5. การดําเนินการเก่ียวกับเงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนอ่ืนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและลูกจางประจํา
7. การดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
8. การดําเนินการเก่ียวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐของขาราชการครูใน
สถานศึกษา
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9. การอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการขอหนังสือรับรองของทางราชการ

4. ดานวินัยและการรักษาวินัย
วินัยและการรักษาวินัย ประกอบดวย

4.1 กรณีความผิดวินัยไมรายแรง มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริง

และความยุติธรรม โดยไมชักชาเม่ือมีกรณีอันมีมูลท่ีควรแกการกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง

2) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมได
กระทําผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการ
สอบสวน แลวพบวา มีความผิดวินัยไมรายแรง

3) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
4.2 กรณีความผิดวินัยรายแรง มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 และกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน  กฎ ก.ค.ศ.

2) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ

3) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 และกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

4) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
4.3 การอุทธรณกรณีความผิดวินัย มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) กรณีการอุทธรณความผิดวินัยท่ีไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

2) กรณีอุทธรณความผิดวินัยท่ีรายแรงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นเรื่อง
ขออุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด

4.4 การรองทุกข มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
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1) กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการ ใหรองทุกขตอ
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง

2) กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของ
ใจเนื่องมาจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหรอง
ทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี

4.5 การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา
2) ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะ

เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึกและพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา
3) หม่ันสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุเพ่ือมิใหผูใตบังคับบัญชากระทํา

ผิดวินัยตามควรแกกรณี
จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา วินัยและการรักษาวินัย เปนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูมี

อํานาจตามมาตรา 53 แหงระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอันท่ีจะสั่งลงโทษหรือ
ใหความเปนธรรมกับผูใตบังคับบัญชา ซึ่งประกอบดวยแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ
1. มาตรการควบคุมการปฏิบัติราชการตรงเวลา
2. การดําเนินการทางวินัยตอบุคลากรมีความเปนธรรม
3. การดําเนินการทางวินัยตอบุคลากรทันกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
4. การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางวินัยแกบุคลากร
5. การดําเนินการทางวินัยกับบุคลากรโดยผูบริหารบุคลากรและผูมีสวนรวม
6. บุคลากรท่ีปรึกษาดานกฎหมายกรณีกระทําความผิด
7. การควบคุมใหบุคลากรอยูในระเบียบวินัย
8. การใชอํานาจลงโทษทางวินัยภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด
9. บุคลากรแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน
10. ผูบริการมีความรูเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย

5. ดานการออกจากราชการ
งานออกจากราชการ ประกอบดวย

5.1 การลาออกจากราชการ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
2) รายงานการขออนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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5.2 การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไมผานการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) ดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชารหรือเขา
รับการพัฒนาอยางเขมตามเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.

2.) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง

3) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูท่ีไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ

4) รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ
5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
2) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการ

หากภายหลักปรากฏวาขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

3) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
5.4 การใหออกจากราชการไวกอน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีครูผูชวย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด    ทางอาญา (เวนแตได
กระทําผิดโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ)

2) รายงานการสั่งพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอนไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

5.5 การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา นอกจากการดําเนินการท่ีกําหดใน ก.ค.ศ. แลวยังสามารถดําเนินการได ดังตอไปนี้ คือ

1) กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยสมํ่าเสมอมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
(1) ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการอ่ืนอันเนื่อง มาจากการเจ็บปวย
(2) ถาผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเม่ือเห็นวาไมสามารถปฏิบัติ

ราชการได
(3) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

2) กรณีไมปฏิบัติตามความประสงคของทางราชการ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
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(1) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัคร
ใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการออกจากราชการ

(2) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
3) กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แหงกฎหมาย

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูมีสัญชาติไทย ตามมาตรา ม.30 (1) กรณี
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 30 (4) กรณี
เปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ตาม
มาตรา 30 (5) กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 30 (5) , (7) กรณีเปนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ตามมาตรา 30 (8) หรือกรณีเปนบุคคล
ลมละลาย ตามมาตรา 30 (9) มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

(1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
คุณสมบัติในมาตรา 30 (1) , (4) , (5) , (7) , (8) หรือ (9) แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางดานการศึกษา

(2) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูขาดคุณสมบัติตาม ขอ 1 ออกจากราชการ
(3) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

4) กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตามมาตรา 30 (3) มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

(1) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือมีเหตุอันควรสงสัย
วาครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไป

(2) ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(3) เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติวาผูขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30
(3) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการ

5) กรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาหยอนความสามารถ บกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติ
ตนไมเหมาะสม มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

(1) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผูชวย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหนยอนความ-สามารถในอันท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีราชการบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม

(2) ถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ไมเปนผูหยอนความสามารถ ไมบกพรองในหนาท่ีราชการหรือเปนผู
ประพฤติตนเหมาะสมใหสั่งยุติเรื่อง แตถาคณะกรรมการสอบสวน และผูอํานวยการสถานศึกษาเห็น
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วาเปนผูหยอนความสามารถ บกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติไมเหมาะสมใหสงเรื่องไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา

(3) เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ

5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1) ผูอํานวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรงกรณีมีเหตุอันสมควร

สงสัยอยางยิ่งวาครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ไดมีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงแต
การสอบสวนไมไดความแนชัด พอท่ีจะสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะทําให
เสียหายตอทางราชการอยางรายแรง

2) ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา

3) เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
กรณีท่ีสอบสวนขางตนใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทน

5.7 กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เม่ือ
ปรากฏวาครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

2) รายงานผลการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การออกจากราชการเปนบทบาทหรืออํานาจหนาท่ีของผูบริหาร
สถานศึกษาในอันท่ีจะสั่งใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการดวยกรณีตาง ๆ
ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวยและขาราชการครูในสถานศึกษา
2. การดําเนินการเก่ียวกับการใหออกจากราชการกรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

หรือไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมท่ีต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
3. การดําเนินการเก่ียวกับการใหขาราชการครูออกจากราชการเม่ือปรากฏวาขาดคุณสมบัติ

ท่ัวไป ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีครูผูชวยและขาราชการครูมี

กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตองคณะกรรมการาสอบสวนหรือถูกฟอง
คดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดทางอาญา
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5. การสั่งใหขาราชการครูออกจากราชการกรณีเจ็บปวย โดยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
สมํ่าเสมอ

6. การสั่งใหขาราชการครูท่ีสมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการ
ออกจากราชการ

7. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผูชวย หรือขาราชการครูมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
เหตุอันสมควรสงสัยวาบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม

8. การสั่งใหขาราชการครูออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนเม่ือปรากฏวา
ไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

สวน ธีระ รุญเจริญ (2546 ; 81) ไดกลาวถึงขอบขายภารกิจการบริหารงานบุคคลวามี
องคประกอบท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้

1. การวางแผนอัตรากําลัง มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1.1 ประเมินความตองการอัตรากําลัง
1.2 จัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา
1.3 เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
2. การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางใน

การปฏิบัติ คือ
2.1 สํารวจและรวบรวมขอมูล การขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 รวบรวมคําขอและผลงานการเลื่อนวิทยฐานะ เสนอไปยังผูมีอํานาจพิจารณาหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
2.3 ขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมเติม และเสนอขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงิน
2.4 เสนอขอเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษาตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
2.5 ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและตามท่ีไดรับมอบหมาย

3. การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการโดยรวบรวมและ
รายงานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

4. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
4.1 เสนอความตองการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา
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4.2 ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย

4.3 ดําเนินการสรรหาและจัดจางบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานในตําแหนงอัตราจางประจํา
หรืออัตราจางชั่วคราว

4.4 การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอยางเขมมี
แนวทางในการปฏิบัติ คือ

4.4.1 แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและ
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเปนลาย
ลักษณอักษร

4.4.2 ดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการสําหรับบุคลากรทางการ ศึกษาหรือ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม สําหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการในตําแหนง     ครูผูชวย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด

4.4.3 ติดตามประเมินผลปฏิบัติงานตามเงื่อนไขท่ีไดแจงใหทราบตามขอ 4.4.1
อยางนอยปละ 2 ครั้ง

4.4.4 รายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมแลวแตกรณีตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

4.4.5 ดําเนินการแตงตั้งหรือสั่งใหพนจากสภาพการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

5. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
5.1 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จําแนกเปนการยายผูบริหารหนวยงานการศึกษาใหผูบริหารการศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผล
ความจําเปนในการขอยายตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหรวบรวมรายชื่อและขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคขอยาย
และใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคของยายไป
ปฏิบัติงาน แลวพิจารณาใหความเห็นชอบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคขอยาย
มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในกรณีใหเห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเสนอเรื่องไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และในกรณีให
ความเห็นวาบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคขอยายทราบ การสั่งยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวแตกรณีตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด
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5.2 การยายขาราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จําแนก
เปนการยายผูบริหารหนวยงานการศึกษาใหผูบริหารการศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความ
จําเปนในการขอยายไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัดและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีประสงคจะขอยายไป
ปฏิบัติงาน สวนการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหรวบรวมชื่อและขอมูลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคจะขอยาย และใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาท่ี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคขอยายไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา แลวพิจารณา
ใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคขอยายมาปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ในกรณีใหความเห็นชอบรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเสนอเรื่องไป
ยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และนํากรณีใหความเห็นวาไม
สมควรรับยายใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีประสงคขอยายและการสั่งยายสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
แลวแตกรณีตามอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด

6. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
6.1 ตรวจสอบคําขอเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ความประสงคจะขอเปลี่ยนตําแหนง หนาท่ี และเสนอตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
6.2 เสนอแนะใหความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปลี่ยนแปลงตําแหนงมาดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้น ๆ
6.3 ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีกฎหมายกําหนด

7. เงินเดือนและคาตอบแทน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
7.1 อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนใหเปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ
7.2 การไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ีกฎหมาย

กําหนด
8. การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

8.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีข้ันตอนในการดําเนินงาน คือ
8.1.1 ประกาศเกณฑการประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ

ใหแกขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยท่ัวกัน
8.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กฎหมายกําหนดในฐานะผูบังคับบัญชา
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8.1.3 รวบรวมขอมูลพรอมความเห็นชอบของผูมีอํานาจในการประเมินและให
ความเห็นในการเลื่อนข้ันเงินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอคณะกรรมการตาม
ขอ 8.1.2 พิจารณา

8.1.4 แจงคําสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในฐานะผูบังคับบัญชาทราบ พรอมเหตุผลท่ีไมเลื่อนข้ันเงินเดือน

8.1.5 สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

8.2 การเลื่อนข้ันเงินดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชาการ มีข้ันเงินเดือนในการดําเนินงาน คือ

8.2.1 เสนอเรื่องพรอมท้ังขอเท็จจริง และความเห็นท่ีเปนขอยุติและรายละเอียดตาง
ๆ ท่ีเก่ียวของไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

8.2.2 ดําเนินการดานสวัสดิการใหแกครอบครัวผูถึงแกกรรมอันเนื่อง    มาจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดตามความเหมาะสม

9. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
9.1 วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา
9.2 จัดทําแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
9.3 ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนกําหนด
9.4 สรางและพัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
10. การลาศึกษาตอ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

10.1 อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาตอตามนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการ
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวง ศึกษาธิการตามท่ี
กฎหมายกําหนด

10.2 เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาศึกษาตอให
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดหรือเพ่ือทราบแลวแตกรณี

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีแนวทางปฏิบัติ คือ
11.1 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและท่ี อ.ก.ค.ศ. กําหนด
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11.2 ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑและวิธีการตามขอ 10.1

11.3 นําผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา
11.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในสวนท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษารองขอไดรับทราบ

12. การสงเสริมและการยกยองเชิดชูเกียรติ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
12.1 สงเสริมการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนามาตรฐาน วิชาชีพและคุณภาพ
การศึกษา

12.2 สรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกยอง
เชิดชูเกียรติ ผูท่ีมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดหรือกรณีอ่ืน ตาม
ความเหมาะสม

13. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
13.1 ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหประพฤติปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
13.2 ควบคุมดูแล และสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหการประพฤติ

ปฏิบัติตามระเบียบวินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทาง การศึกษา
14. การสงเสริมวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

14.1 เปนตัวอยางท่ีดีแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
14.2 เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยในตนเอง
14.3 ปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดดวย

15. การดําเนินการทาวินัยสําหรับขาราชการครูและการลงโทษขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

15.1 การดําเนินการทางวินัย และการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูกระทําผิดวินัยไมรายแรง กรณีมีมูลความผิดวินัย (ไมรายแรง) ใหแตงตั้งคณะกรรมการการสอบสวน
การกระทําผิดวินัยไมรายแรงในฐานะผูบังคับบัญชา แลวพิจารณาลงโทษทางวินัย  หากปรากฏผลการ
สอบสวนวาผูใตบังคับบัญชาทําผิดวินัยไมรายแรง ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด และรายงาน
ผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

15.2 การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผูกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงใหดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน ในกรณีท่ีมีมูลควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงไมชัดเจน กรณีมีมูลการกรกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง หรือรายงานตอผูมีอํานาจ
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แลวแตกรณี โดยประสานกับหนวยงานการศึกษาอ่ืน และกรรมการสอบสวน กรณีมีการ กระทําผิด
วินัยรวมกัน การพิจารณาสถานโทษ หรือสั่งลงโทษตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด กรณีความผิด
วินัยไมรายแรง แลวรายงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรณีเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา

16. การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน เม่ือมีการสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และมีเหตุสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด

17. การรายงานการดําเนินการทางวินัยการลงทา ใหเสนอรายงานการดําเนินการลงโทษทาง
วินัย และการลงโทษท่ีใหดําเนินการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาตามลําดับ

18. การอุทธรณ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
18.1 รับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณาในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา

18.2 เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอุทธรณ
และการรับรองเรียนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.
ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย

19. การรองทุกข มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
19.1 รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แลว

เสนอไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ
เรื่องรองทุกขผานหัวหนาสถานศึกษา

19.2 เสนอความคิดเห็นคณะกรรมการการสถานศึกษาท่ีเ ก่ียวกับรองทุกขของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย

20. การออกจากราชการ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
20.1 การลาออกจากราชการ ประกอบดวยแนวทางในการดําเนินงาน คือ ทางการ

ศึกษาในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดหรือรับเรื่อง การ
ลาออกจากราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชา แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจสั่ง
บรรลุและแตงตั้งพิจารณา
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20.2 ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง หากเห็นวาจําเปนเพ่ือประโยชนแกทางราชการ      ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด

20.3 สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้งหรือเสนอให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาแลวแตกรณี

21. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดําเนินการขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหดําเนินการตอไป

22. งานทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
22.1 จัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง
22.2 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการเกษียณอายุราชการของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสถานศึกษา
22.3 รับเรื่องการแกไข วัน เดือน ปเกิด และเสนอใหผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา

23. งานยกเวนคุณสมบัติ ใหเสนอความเห็นและขอมูลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีขอยกเวนคุณสมบัติตามท่ี อ.ก.ค.ศ. ขอ

24. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
24.1 ดําเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และลูกจางในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเสนอไปยังผูมีอํานาจ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด

24.2 จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจางในสังคม

2. การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
2.1 ศึกษาความตองการและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรโดยพิจารณาจากปจจัย

ตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวของ เชน ผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละแขนงวิชาในกลุม
ประสบการณ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีมีผลเก่ียวชองกับการนํามาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
เปนตน ขอมูลจากปจจัยท่ีนํามาพิจารณาจะชวยใหผูบริหารสรุปไดวา ในขณะนั้นสถานศึกษา มีความ
จําเปนและตองพัฒนาบุคลากรในดานใดบาง

2.2 วางแผนการพัฒนาบุคลากรเม่ือสรุปไดแลว ผูบริหารก็จะสามารถตัดสินใจไดวา
บุคลากรคนใดควรจะไดรับการพัฒนาตามลําดับกอนหลังหรือพรอม ๆ กัน ถามีบุคลากรอยูในขายท่ี
จะไดรับการพัฒนานอยคนก็อาจรอใหมีการฝกอบรมโดยหนวยงานอ่ืน แตถามีมากคนก็อาจ
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ดําเนินการเองได เชน การจัดฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ หรือผูบังคับบัญชาของยุวกาชาดดวย
ตนเอง

2.3 การพัฒนาและการบํารุงรักษาบุคลากรแบบงาย ๆ ท่ีมีการนํามาใชอยางไดผลดีก็มีอยู
มาก เชน การพาคณะครูไปศึกษาดูงาน และการไปทัศนศึกษา ท่ีกําหนดภารกิจให ผูไปไดสอบถามจด
บันทึก สรุปผลการไปและรายงานวา จะนําสิ่งใดมาพัฒนางานของตนเองไดเพียงใด เปนตน

2.4 หลังจากไดดําเนินงานพัฒนาบุคลากรแลวทุกครั้ง ใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา นํา
ความรูท่ีไดรับมาเผยแพรใหเพ่ือนรวมงานทราบดวย เสมือนหนึ่งวาผูรายงานเปนตัวแทนของครูท้ัง
โรงเรียนท่ีไปรับความรูกลับมาใหเพ่ือน ๆ

2.5 เปนข้ันตอนท่ีผูบริหารใชยุทธวิธีตาง ๆ ท่ีจะทําผูไดรับการพัฒนาไดนําความรูมาใชใน
การปฏิบัติงานของตน และชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน

2.6 ในระยะเวลาอันสมควร ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือพิสูจน
และนําไปเปนขอมูลในการศึกษาสภาพความตองการจําเปนในการพัฒนาบุคลากรอีกสวนหนึ่งดวย
3. การรักษาระเบียบวินัย มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

3.1 สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย
3.2 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต
3.3 ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ
3.4 รักษาความลับของทางราชการ
3.5 ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
3.6 ปฏิบัติราชการโดยไมกระทําขามผูบังคับบัญชา
3.7 ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
3.8 ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบผสม
3.9 อุทิศเวลาใหแกราชการ
3.10 รักษาความสัมพันธระหวางขาราชการ
3.11 ปฏิบัติตอประชาชนอยางดี
3.12 ไมทําการท่ีตองหามในทางหุนสวนบริษัท3.13 รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ ผูบริหารจะตองวาง
แผนการประเมินคาลวงหนากอนนําไปประเมินผล และตองเลือกใชเครื่องมือ วิธีการใหเหมาะสมกับ
หนวยงานของตน โดยเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกตางกันมาก วิธีการ
ตอไปนี้เปนเทคนิคการประเมินท่ีสามารถนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ
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4.1 วิธีการบันทึกปริมาณงาน เปนวิธีการใหจดบันทึกการปฏิบัติงานของตน ตามหนาท่ีท่ี
รับมอบหมายเปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน เสนอผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารนําบันทึกมา
เปรียบเทียบกับเกณฑท่ีตั้งไว

4.2 วิธีเรียงลําดับคะแนน เปนวิธีการจัดเรียงคุณภาพของงานในลักษณะตาง ๆ กัน ตั้งแต
สูงสุดถึง ต่ําสุด เชน การทํางานมากนอยกวากัน การตัดสินใจ ความเชื่อถือได การเอาใจใสตองาน
ทัศนคติตองาน ดังนั้นครูคนหนึ่งอาจจะไดรับคะแนนสูงสุดในเรื่องการทํางานมาก แตการตัดสินใจได
คะแนนต่ําก็ได

4.3 วิธีพิจารณาจากเหตุการณสําคัญ เปนวิธีการท่ีผูบริหารดูพฤติกรรมของครูในการ
ทํางาน การแกไขปญหาตาง ๆ แลวบันทึกเหตุการณตาง ๆ ตรงไปตรงมา เชน ในดานความรับผิดชอบ
การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนการบันทึกคามจริงอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีผูบริหารใชในการ
ปรับปรุง แกไขเปนการสวนตัว

4.4 วิธีการประเมินซึ่งกันและกัน เปนวิธีการใหเพ่ือนครูดวยกันประเมินกันเอง เพราะอยู
ใกลชิดกันยอมรูพฤตกิรรมตาง ๆ ไดอยางชัดเจน โดยผูบริหารจัดแบบประเมินให

4.5 วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เปนวิธีการใหครูประเมินผลงานของตนเอง
ทุกชนิดตามแบบท่ีผูบริหารกําหนดข้ึน พรอมท้ังใหเขียนบันทึกแสดงความรู ความสามารถ ความ
คิดเห็นอยางอิสระ โดยเฉพาะใหประเมินงานท่ีครูตองปฏิบัติตลอดจนขอบกพรองของตนเอง และ
แนวทางปรับปรุงแกไขตนเองดวย

นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้
1. ประเมินผลงานของบุคลากรเพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป

1.1 ศึกษารายละเอียดในแบบประเมินบุคลากรในโรงเรียนตามปกติ ผูบริหาร
โรงเรียนจะประเมินบุคลากร 2 ตําแหนง คือ ผูชวยบริหารโรงเรียนใชแบบประเมินแบบท่ี 3 กับครู
ผูปฎิบัติการสอนและสนับสนุนการสอนใชแบบประเมินแบบท่ี 1

1.2 การกําหนดวิธีการประเมินเปนรายขอตามแบบประเมินเพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมแกผูไดรับการประเมิน และเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียนไปในขณะเดียวกันดวย

1.3 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอยางนอยปละ 2 ครั้ง ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกําหนด คือ ชวงท่ี 1 ระหวาง วันท่ี 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม ประเมินใหเสร็จภายในวันท่ี 10 มกราคม และประเมินชวงท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 มกราคม
ถึง 30 มิถุนายน ประเมินใหเสร็จภายในวันท่ี 4 กรกฎาคม แลวดําเนินการตอไปตามปฏิทินพิจารณา
เงินเดือนขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ

1.4 แบบบัญชีท่ีใชในการพิจารณาเงินเดือนระดับโรงเรียน มี 2 แบบ คือ
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1.4.1 บัญชีหมายเลข 1 สําหรับผูไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ประจําป จัดทําแยกตามกลุมระดับ

1.4.2 บัญชีหมายเลข 2 สําหรับไมไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ประจําป จัดทําแยกตามกลุมระดับ

1.5 ผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจตามกฎหมายในฐานะผูบังคับบัญชาของบุคลากร
ในโรงเรียนเปนผูประเมิน แตผูบริหารโรงเรียนอาจใชเทคนิคตาง ๆ ทางการบริหารมาใชเพ่ือใหความ
เท่ียงธรรม และสอดคลองกับความรูสึกโดยท่ัวไปของผูรวมงานคนอ่ืน ๆ ดวย เชน ใหผูบริหาร หรือ
หัวหนาสาย หัวหนาอาคาร ฯลฯ ชวยประเมิน แลวนําผลการประเมินมาหาคาเฉลี่ยประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารเองก็ได แตควรทําความเขาใจกับผูไดรับมอบหมายใหชวยประเมิน เหลานั้น
เสียกอน วาเปนการชวยประเมิน เพ่ือการพิจารณามิใชผลการประเมินท่ีจะชวยทํานั้นออกมาเปน
อยางไรตองเปนอยางนั้น เพราะการตัดสินใจเปนอํานาจของผูบริหาร ซึ่งพิจารณาตามปจจัยอ่ืนท่ี
เก่ียวของดวย

1.6 ผลการพิจารณาถึงแมกระทําดวยความบริสุทธิ์ใจเพียงใด ก็ยังไมควรเปดเผยใน
ระยะเวลาอันไมสมควร เพราะผลกระทบจะมีท้ังในทางบวกและในทางลบตอผูบริหารโรงเรียนเอง

2. เม่ือเกิดขอขัดแยงหรือความไมพอใจของพนักงานข้ันวาใครเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับ
งานใด การประเมินผลงานจะชวยใหฝายบริหารมีหลักการในการตัดสินใจหรือระงับขอขัดแยงนั้นได

3. เพ่ือเปนหลักในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานะของผูปฏิบัติดวยการเลื่อนตําแหนง
เลื่อนชั้นหรือยายงาน

4. ทําใหรูวาพนักงานแตละคนมีความแตกตางกันอยางไร หากมีการพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหวางพนักงานดวยกัน จะสามารถตัดสินใจไดวาใครเปนผูท่ีเหมาะสม

5. เพ่ือวัดคาของการปฏิบัติงานของพนักงานอันเปนสิ่งชี้วา พนักงานคนนั้นควรอยูปฏิบัติงาน
ตอไปในองคการหรือไม

6. เพ่ือหาจุดเดนและจุดดอยของพนักงาน ในแงจุดเดนก็จะสงเสริมใหไดใชประโยชนของ
จุดเดนตอไป ในแงของจุดดอยก็จะไดรับแกไขปรับปรุงใหนอยลงหรือใหกลายเปนผลดีตอพนักงานเอง

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสําคัญตาม
หลักการท่ีวา ทรัพยากรบุคคลถือวาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับการบริหารงานภายในองคกร
เพราะไดชื่อวาเปนตัวขับเคลื่อนภาระงานตาง ๆ ใหกาวหนาไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคลเปนอันดับแรกโดย
สามารถยึดหลักการบริหารจัดการตามกรอบการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้งการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ
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2.2 บริบทของสถานศึกษา
2.2.1 ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา(ดานบุคลากร)
สถานศึกษา ศูนย เครือขายสถานศึกษาเกาะคาสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 2 มีจํานวน 25 โรงเรียน ไดจําแนกตามขนาดโรงเรียนซึ่งมีจํานวนนักเรียน
2,491 คน และมีจํานวนบุคลากรในสังกัด จํานวน 241คน ตามตาราง2.1 ดังนี้

ตางราง 2.1ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา

โรงเรียน
ขนาด
โรงเรียน

จํานวน
นักเรียน

จํานวนบุคลากร
ท้ังหมด

1.โรงเรียนบานจอมปง เล็ก 81 9
2.โรงเรียนบานนาแสง–แมไฮ–นาก๋ิม เล็ก 36 4
3. โรงเรียนบานสองแควใต เล็ก 48 5
4.โรงเรียนนาแกวประชารัฐ กลาง 130 14
5.โรงเรียนบานปาแข (อุดมศรัทธานุกุล) เล็ก 30 5
6.โรงเรียนสบต๋ําวิทยา (แปงภักดีอุปภัมภ) กลาง 130 19
7.โรงเรียนหาดปูดาย เล็ก 37 6
8.โรงเรียนวัดนางเหลียว เล็ก 38 4
9.โรงเรียนศาลาวิทยา กลาง 162 19
10.โรงเรียนวังพราววิทยา กลาง 152 20
11.โรงเรียนบานดอนธรรม เล็ก 56 9
12.โรงเรียนบานไหลหิน กลาง 133 9
13.โรงเรียนบานนางแตน เล็ก 52 6
14.โรงเรียนบานจูด(วิชัยสามัคคีราษฎร) เล็ก 45 3
15.โรงเรียนบานสาด-ผึ้งนาเกลือ เล็ก 74 8
16.โรงเรียนบานทุงขาม เล็ก 65 7
17.โรงเรียนวัดนาแกว กลาง 122 14
18.โรงเรียนบานดอนธรรมสาขาตนผึ้ง เล็ก 35 4
19.โรงเรียนบานเขาซอน เล็ก 37 3
20.โรงเรียนบานศาลาสามัคคี เล็ก 72 6
21.โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง เล็ก 112 11
22.โรงเรียนบานแมหลง-สบจาง เล็ก 53 4
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23.โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ใหญ 669 42
24.โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว เล็ก 55 5
25.โรงเรียนบานทาผา เล็ก 67 5

รวม - 2,491 241

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3.1 งานวิจัยในประเทศ

กันตฤทัย พันธุสวัสดิ์(2556 : บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลการตัดสินใจในการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวา 1. ประสิทธิผลการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล
ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครู ภาพรวมและลักษณะเกณฑอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการใหความม่ันคงในการท างานของบุคลากร ดาน
การพัฒนาบุคลากร และ ดานการสรรหาบุคลากร 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการตัดสินใจใน
การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 เม่ือจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา และสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจําแนกตาม
ตําแหนงหนาท่ี และเพศ แตไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา และรายไดตอเดือน

วรายุทธ  นามวงศ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผู
ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานบุคคลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาโดยรวม
มีคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดาน
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ดาน
การลาออกจากราชการตามลําดับ สวนดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง อยูในระดับนอย ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติ พบวา สถานศึกษาขนาดใหญมีระดับการบริหารงานบุคคลแตกตาง
กับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยสถานศึกษาขนาดใหญ มีระดับการบริหารงานบุคคล
มากกวาสถานศึกษาอ่ืน สวนสถานศึกษาขนาดอ่ืนไมแตกตางกัน

วีรพจน เคงสม ( 2551 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนชุมพร
บริหารธุรกิจ ตามความคิดเห็นของครู เจาหนาท่ี และพนักงานผลการศึกษาพบวาการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ ตามความคิดเห็นของครูเจาหนาท่ี และพนักงานอยูในระดับปาน



40

กลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานคือดานการสรรหาบุคคลมีการปฏิบัติอยูในระดับมากสวนดานการ
พัฒนาบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลและดานการธํารงรักษาบุคคลมีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง ครูเจาหนาท่ีและพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลไม
แตกตางกันครู เจาหนาท่ีและพนักงานท่ีมีประสบการณในตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ครู เจาหนาท่ีและพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

พระปลัดเสนห ธมฺมวโร ( 2550 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา การสํารวจวิเคราะหความคิดเห็นการ
บริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารบุคคล ๓ ดาน คือการสรรหาละการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรการ
ประเมินผลการทํางานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย   มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมและวิทยาลัยสงฆลําพูนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรฝาย
บริหารและอาจารย/เจาหนาท่ีและการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาการ
บริหารงานบุคคลท้ัง ๓ดานดําเนินการรวบรวมโดยการแจกแบบสอบแกบุคลากรจํานวน ๕๑ ชุด
แบงเปนผูบริหาร ๒๐ ชุด และอาจารย/เจาหนาจํานวน ๓๑ ชุดแลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยการแจง
นับความถ่ี คารอยละและการบรรยายวิเคราะหแนวทางการแกปญหาการบริหารงานบุคคล

พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษพันธุเสือ) (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกปราจีนบุรีเขต ๑ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๑ กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแกผูบริหารสถานศึกษา
๑๙ คนและครู ๓๐๑ คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติท่ีใช
ในการวิจัยไดแกคารอยละคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และOne-way ANOVA โดย
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ผลการวิจัยพบวา ๑. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยรวมอยู ในระดับมากเม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการวางแผนอัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนงดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและดานวินัยและการรักษาวินัยดานการออกจากราชการอยูในระดับมาก ๒. เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๓.
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จําแนกตาม อายุตําแหนงและขนาดโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ โดย
ครูในโรงเรียนขนาดใหญมีความเห็นมากกวาครูในโรงเรียนขนาดกลาง
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วรายุทธ สุวรรณา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการศึกษาพบวา

1. สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัด โดยภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน
ยกเวนดานการลาออกจากราชการ มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร มีโรงเรียนอยางนอย 2 ขนาดท่ีมีสภาพการปฏิบัติการบริหารงาน
บุคคลแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีการ
ของ Sheffeพบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลมีความแตกตางกับ
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ

สกลธ ขุนสนิท(2552 : บทคัดยอ)ศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลตามนโยบายการกระจายอํานาจในจังหวัดชายแดนดานตะวันออกผลการวิจัย
พบวา (1) สภาพปจจุบันพบวา ในการบริหารจัดการแตเดิมการตัดสินใจจะทําโดยผูบริหารแตเพียง
ลําพัง ในปจจุบันเม่ือไดมีนโยบายการกระจายอํานาจ บุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการบริหารและ
การตัดสินใจมากข้ึน จากการสัมภาษณ และแบบสอบถามพบวาการมีสวนรวมของบุคลากรยังอยูใน
ระดับนอย สวนรูปแบบการบริหารงานบุคคล คนพบจากขอมูลใน ประกอบดวย 10 ดานดังนี้ (1)
บุคคล (2) การบริหารดานสิ่งแวดลอม (3) การพัฒนางานวิชาการ (4) งบประมาณ (5) การพัฒนางาน
ท่ัวไป (6) การวางแผน (7) การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร (8) การประเมินและพัฒนาบุคลากร (9)
ดานวินัย และ (10) การสรางขวัญและกําลังใจ ซึ่งผลการใชรูปแบบการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลตามนโยบายการกระจายอํานาจในจังหวัดชายแดนดาน
ตะวันออกโดยรวมอยูในระดับมาก

สมพล อินทรัตน(2554 : บทคัดยอ)การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัยดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งและดานการออก
จากราชการมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 2) ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถม ศึกษาชุมพร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับต่ํา
โดยเรียงคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง และ
ดานการออกจากราชการ

สุริยา  สวางบุญ (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท่ีเปดสอนในชวงชั้นท่ี 1 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการศึกษา
พบวา ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ดานวินัยและการ
รักษาวินัย ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และดานการออกจากราชการ เม่ือจําแนก
ตามสถานภาพ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตางก็มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ท้ัง
โดยรวมและรายดานทุกดาน และเม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก   ขนาด
กลางและขนาดใหญ ตางก็มีปญหาท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีปญหาดานการพัฒนาบุคลากรใหมีวิทยฐานะอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ควรจัดการอบรมภายในสถานศึกษาใหบุคลากรมี
ความรู ความเขาใจ และสามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงข้ึน ควรจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรครู
ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ควรดําเนินการเก่ียวกับเงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนง แกบุคลากรครูใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ควรสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับวินัยและระเบียบการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ กฎ ระเบียบ ท่ีใชอยูในปจจุบันและควร
ดําเนินการใหออกจากราชการของบุคลากรครูใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีใชอยูในปจจุบัน

2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ
Michael .( 2001 : Abstract) ไดทําการศึกษาเรื่องมุมมองของผูบริหาร งานบุคคลของ

โรงเรียนเก่ียวกับการคัดเลือกอาจารยระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบวา การคัดเลือกบุคลากร
ผูบริหารจะตองคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ตรงตามสายงานท่ีรับผิดชอบและ  มีวิสัยทัศน
ในการทํางาน แลผูบริหารตองเปนบุคลากรท่ีมีความรู ดานการบริหารงานบุคคลและ  การบริหารงาน
ท่ัวไป

Edwad .(2001 : Abstract) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในรัฐ
แคลิฟอรเนียตอนเหนือ พบวา การบริหารงานบุคคลผูบริหารควรกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีตอง
รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร การพัฒนาบุคลการตองจัดอบรมใหความรู หลักการและวิธีการ
ทํางานใหทันเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยางสมํ่าเสมอ และพัฒนาระบบการทํางานเปนทีม ปรับปรุงระบบ
การทํางานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร การไกลเกลี่ยปญหาดานบุคลากรนั้น การสราง
มนุษยสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากร เปนสิ่งสําคัญท่ีจะแกไขความขัดแยงไดดี ผูบริหารตองสราง
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ความศรัทธาและความจริงใจตอบุคลากรและใชระเบียบวินัยในการไกลเกลี่ยปญหาดานบุคลากรอยาง
เหมาะสม

Jenet Cheng lianChew .(2004: Abstract) ไดศึกษาการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย ผลการการศึกษาพบวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
และจําแนกตามขนาดมหาวิทยาลัยมีปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยภาพรวม
รายดาน 3 ดาน คือ ดานการพัฒนาทีมงาน ดานการพัฒนาระหวางการปฏิบัติงาน และดานการ
ประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับปานกลางและอีก 2 ดาน ท่ีเหลือ คือ ดานการฝกอบรม
และดานการศึกษาตอในระดับปานกลาง ยกเวนผูบริหารมหาวทิยาลัยขนาดกลางมีการปฏิบัติดานการ
ประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก

Padgett .(2001 : 24) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบังคับบัญชาของผูบริหารโรงเรียน
เก่ียวกับภารกิจการบริหารบุคลากรโดยตั้งสมมติฐานวา ขนาดโรงเรียนในรัฐจอรเจียมีความสัมพันธกับ
การบังคับบัญชาของผูบริหารโรงเรียนดานการเลือกสรร การมอบหมายและการประเมินบุคลากร
อยางเห็นไดชัด และโครงการขององคการมีความสัมพันธกับการบังคับบัญชาของผูบริหารโรงเรียน
ดานการเลือกสรร การมอบหมายงานและการประเมินบุคลากร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จากผลการวิจัยสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกัน มีทัศนะตอกระบวนการ
บริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไมแตกตางกัน

Christy.(2002 : 18) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลกรอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาผูนํา
ทางดานการศึกษา และการบริหารท่ีเก่ียวของใหเขาใจเก่ียวกับยุทธวิธีการวางแผน และการ
เตรียมการ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบดวยขอมูลทรัพยากร
และกรณีตัวอยางท่ีจะสามารถนําไปใชในการวางแผนและควบคุมดูแลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเนื้อหา
5 บท เปนงานวิจัย แนวโนมการประยุกตและการเลือกทางเลือกท่ีควรปฏิบัติ

Zhou Honhyu .(2000 : Abstract) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการการพัฒนาบุคลากรของ
ครู – อาจารยในมหาวิทยาลัยซู ไห ประเทศจีน โดยสอบถามครู – อาจารย จํานวน 317 คน ผลการวิจัย
พบวา

1. ความตองการพัฒนาบุคลากรของครู – อาจารย ในมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและราย
องคประกอบอยูในระดับปานกลาง
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2. ครูอาจารยท่ีมีระดับตําแหนงตางกัน มีความตองการพัฒนาบุคลากร แตกตางกันท่ีระดับ
.01 ท้ังโดยภาพรวมและองคประกอบโดยคาเฉลี่ยความตองการพัฒนาบุคลากรของครู – อาจารย ท่ีมี
ระดับตําแหนง 3 – 5 สูงกวาคาเฉลี่ยความตองการพัฒนาบุคลากรของครู – อาจารย ท่ีมีระดับ
ตําแหนง 6 – 8

3. ครู - อาจารย ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความตองการการพัฒนา
บุคลากร   โดยภาพรวมแตกตางกันท่ีมีระดับ 0.5 โดยคาเฉลี่ยความตองการการพัฒนาบุคลากรของ
ครู – อาจารย ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 1 – 15 ป สูงกวาคาเฉลี่ยความตองการการพัฒนา
บุคลากรของครู – อาจารย ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 15 ป

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา ปญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา และครู มีปญหาตอการดําเนินงานคลายคลึงกันในภาพรวมแลว
ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดใดก็ตาม จะมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ดานการวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง มีปญหาเก่ียวกับผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการวางแผนบุคลากร และโรงเรียน
ไมมีการวางแผนบุคลากร ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง มีปญหาเก่ียวกับการไดรับบรรจุแตงตั้ง
การโอน การยายขาราชการครูไมตรงกับความตองการของโรงเรียน ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ มีปญหางบประมาณไมเพียงพอ ผูบริหารไมคอยสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน การพิจารณาความชอบขาดความยุติธรรมและไมโปรงใส และผูบริหารไมมีเวลาควบคุม
ติดตามผล ดานวินัยและการรักษาวินัย มีปญหารายไดบุคลากรไมพอกับคาครองชีพ ผูบริหารไมให
ความสําคัญในการประพฤติตนและเปนแบบอยางท่ีดี ดานการออกจากราชการ มีปญหาเก่ียวกับการ
อํานวยความสะดวก การบริการความเปนธรรมและการชวยเหลือเม่ือพิจารณาการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียน ครูและผูมีสวนเก่ียวของ จะตองมีสวนชวยเหลือในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารจะตองเปนบุคคลสําคัญท่ีคอยสงเสริม สนับสนุน วางแผนหาทางในการแกไขปญหางาน
บุคคลทุกดาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



บทที่ 3

ระเบียบวิธศึีกษา

การศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้

3.1 ประชากร
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

3.2.1 เครื่องมือรวบรวมขอมูล
3.2.1 การหาคุณภาพของเครื่องมือ

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูล

3.1 ประชากร
3.3.1 ประชากรในการศึกษานี้ ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา และครูผูสอนท่ี

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานบริหารบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา 26
คน ครูผูสอนท่ีไดรับผิดชอบงานบริหารบุคคลของสถานศึกษา 44 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 70 คน ตาม
ตารางท่ี 3.1 ดังนี้

ตาราง 3.1 แสดงจํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีไดรับผิดชอบงานบริหารบุคคล สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2
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โรงเรียน
ผูบริหาร

สถานศึกษา

ครูผูสอนท่ีได
รับผิดชอบงาน
บริหารบุคคล

รวม
ท้ังหมด

1.โรงเรียนบานจอมปง 1 3 4
2.โรงเรียนบานนาแสง–แมไฮ–นาก๋ิม 1 2 3
3. โรงเรียนบานสองแควใต 1 1 2
4.โรงเรียนนาแกวประชารัฐ 1 2 3
5.โรงเรียนบานปาแข (อุดมศรัทธานุกุล) 1 1 2
6.โรงเรียนสบต๋ําวิทยา (แปงภักดีอุปภัมภ) 1 3 4
7.โรงเรียนหาดปูดาย 1 1 2
8.โรงเรียนวัดนางเหลียว 1 1 2
9.โรงเรียนศาลาวิทยา 1 2 3
10.โรงเรียนวังพราววิทยา 1 2 3
11.โรงเรียนบานดอนธรรม 1 1 2
12.โรงเรียนบานไหลหิน 1 2 3
13.โรงเรียนบานนางแตน 1 2 3
14.โรงเรียนบานจูด(วิชัยสามัคคีราษฎร) 1 1 2
15.โรงเรียนบานสาด-ผึ้งนาเกลือ 1 1 2
16.โรงเรียนบานทุงขาม 1 2 3
17.โรงเรียนวัดนาแกว 1 2 3
18.โรงเรียนบานดอนธรรมสาขาตนผึ้ง 1 1 2
19.โรงเรียนบานเขาซอน 1 2 3
20.โรงเรียนบานศาลาสามัคคี 1 2 3
21.โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง 1 1 2
22.โรงเรียนบานแมหลง-สบจาง 1 2 3
23.โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 2 4 6
24.โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว 1 2 3
25.โรงเรียนบานทาผา 1 1 1

รวม 26 44 70
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
1. เครื่องมือรวบรวมขอมูล
เครื่องมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนจากกรอบ

แนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนเอกสารใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา ประกอบดวย
ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ

(Check List)
ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามระดับการความคิดเห็นเ ก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลําปางเขต 2 ประกอบดวย ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง ดานการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัยและ
และ ดานการออกจากราชการ แบบแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating
Scale) ใชวิธีประเมินคา 5 ระดับ แบบ Likert Scale มาดัดแปลงใหเขากับคําถามเพ่ือวัดระดับการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 โดยมีระดับความถ่ี ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 103)

5 หมาถึง มีการปฏิบัติ อยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมาถึง มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก
3 หมาถึง มีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง
2 หมาถึง มีการปฏิบัติ อยูในระดับนอย
1 หมาถึง มีการปฏิบัติ อยูในระดับนอยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพ่ือสอบถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เก่ียวกับแนวทาง
การพัฒนาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 เปนคําถามเพ่ิมเติมแตละดาน

2. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลตางๆ จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวของตางๆ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา ตามกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 53 - 66) เพ่ือนํามากําหนดเปนนิยามศัพทในการวิจัย
และนํานิยามเชิงปฏิบัติการมาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการวิจัย
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3. นําแบบสอบถามฉบับราง ท่ีจัดทําข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษา และพิจารณาความ
เหมาะสมท่ัวไปของเครื่องมือ เพ่ือแกไขปรับปรุง

4. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษา เสนอผู เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามไปหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) (อางในพิสณุ ฟองศรี, 2551: 139-140) โดยพิจารณาขอท่ีมีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 - 1.00

5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เม่ือปรับปรุง
แกไขแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

6. นําแบบสอบถามท่ีจัดทําสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try–Out ) กับประชากรท่ีมิใช
ประชากรวิจัย จํานวน 30 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเสริมงาม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2

7. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลว มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient
ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ 0.949

8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือเตรียมสงไปยังประชากรในการศึกษา

3.3 การรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
1. สงแบบสอบถามพรอมขอมูลของตนเอง ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ไปยังผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 เพ่ือขอ
อนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

2. ผู ศึกษาขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเนชั่น และแบบสอบถาม ถึงผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง
4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ
5. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

แลว นําคะแนนท่ีไดจัดพิมพลงเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเตรียมการวิเคราะหขอมูล
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3.4 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษานี้จะประมวลผลในการหาคา ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
การศึกษาไดดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะหสภาพท่ัวไปของ ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามโดยใช ความถ่ีและคารอยละเสนอในรูปแบบตาราง
2. วิเคราะหขอมูลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษา

เกาะคา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 โดยการหา คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายดานและโดยรวม เสนอในรูปแบบตารางแลวนําผลการวิเคราะหทาง
สถิติมาแปลผลตามแนวคิด การแปลผลของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:103)

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มี การบริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอยท่ีสุด
3 .นําผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปและอธิบายผล



บทที่ 4

ผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษา
เกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย

เครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
4.3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 2

สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย

ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
F แทน คาความถ่ีμ แทน คาเฉลี่ย (mean)σ แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
N แทน  จํานวนประชากร
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามของประชากร

จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 จากกลุมประชากรโดยจําแนกตาม เพศ
และตําแหนงจํานวน 70 คน ดังตาราง

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ
ชาย 31 44.30
หญิง 39 55.70

รวม 70 100

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 70 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
39 คน คิดเปน รอยละ 55.70 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 31 คน คิดเปน รอยละ44.30

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนง

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ
ผูบริหารสถานศึกษา 26 37.10
ครูผูสอนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 44 62.90

รวม 70 100

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 70 คน สวนใหญเปนครูผูสอนท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา จํานวน 44 คน คิดเปน รอยละ 62.90
รองลงมาเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 26 คน คิดเปน รอยละ 37.10
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
แสดงไวในตาราง 4.3 – 4.8 ดังนี้

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2 โดยรวมและรายดาน

ดาน
ท่ี

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ระดับการปฏิบัติ

N = 70
แปลผล

อัน
ดับ 

1 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 4.36 0.49 มาก 1
2 การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 4.10 0.44 มาก 3
3 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.07 0.50 มาก 5
4 วินัยและการรักษาวินัย 4.13 0.41 มาก 2
5 การออกจากราชการ 4.09 0.37 มาก 4

โดยรวม 4.15 0.24 มาก

จากตารางท่ี 4.3 พบวาระดับการปฏิบัติผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 โดยรวมมี
การบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.15) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย พบวา ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  มีการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระดับมาก (μ =4.36) รองลงมา ดานวินัยและการรักษาวินัย  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก
(μ =4.13) ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  มีการบริหารงานอยูในระดับมาก (μ =4.10) ดาน
การออกจากราชการ  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.09) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับ
สุดทายคือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับ
มาก (μ =4.07) ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง เปนรายขอ

ขอท่ี ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
ระดับการปฏิบัติ

N = 70
แปลผล

อัน
ดับ 

1.1 มีการวิเคราะหแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4.24 0.58 มาก 7
1.2 มีการวางแผนอัตรากําลังในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4.31 0.58 มาก 5
1.3 การวิเคราะหภารกิจและประเมินความตองการกําลังคนของ

สถานศึกษา 4.24 0.69
มาก 7

1.4 การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูของสถานศึกษา 4.30 0.71 มาก 6
1.5 การเสนอแผนอัตรากําลังใหคณะกรรมการสถานศึกษา

พิจารณาเห็นชอบ 4.24 0.69
มาก 7

1.6 การกําหนดตําแหนงของขาราชการครูอัตรากําลัง 4.23 0.75 มาก 8
1.7 การเสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาอนุมัติอัตรากําลัง 4.36 0.68 มาก 3
1.8 การนําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 4.34 0.68 มาก 4
1.9 กําหนดตําแหนงภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 4.50 0.68
มาก 1

1.10 การประเ มินความรู ความสามารถของบุคลากรและ
ขาราชการครู เขาดํารงตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง 4.44 0.69

มาก 2

1.11 การประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู 4.44 0.69 มาก 2
1.12 การขอเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูไปยัง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4.36 0.68
มาก 3

โดยรวม 4.32 0.47 มาก

จากตารางท่ี 4.4 พบวาระดับการปฏิบัติผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานการ
วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง โดยรวมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.32)
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การกําหนด
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ตําแหนงภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารงานบุคคลอยูในระดับ
มาก (μ =4.50) รองลงมาคือ การประเมินความรูความสามารถของบุคลากรและขาราชการครู เขา
ดํารงตําแหนงตามแผนอัตรากําลังและ การประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูมีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.44) การเสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาอนุมัติอัตรากําลัง
และ การขอเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.36) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การกําหนด
ตําแหนงของขาราชการครูอัตรากําลังมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.23)
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง เปนรายขอ

ขอท่ี ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
ระดับการปฏิบัติ

N = 70
แปลผล

อัน
ดับ 

2.13 การสํารวจความรูความสามารถของบุคลากรจากแหลง
ทรัพยากรบุคคลตางๆ 4.13 0.59

มาก 2

2.14 อนุญาตใหขาราชการครูโอน–ยายและรับยายขาราชการครูมา
ทําการสอนตางโรงเรียนได 4.13 0.68

มาก 2

2.15 การดําเนินการใหขาราชการครูบรรจุใหมทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการในสถานศึกษา 4.07 0.69

มาก 3

2.16 การแบงงานและมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ 4.06 0.63 มาก 4
2.17 พิจารณากําหนดคาจางเงินเดือนของขาราชการครูและเลิก

จางครูอัตราจางอยางเหมาะสม 4.01 0.58
มาก 5

2.18 บรรจุแตงตั้งขาราชการครูท่ีมีความรูความสามารถตรงกับ
งาน 4.23 0.64

มาก 1

โดยรวม 4.10 0.44 มาก

จากตารางท่ี 4.5 พบวาระดับการปฏิบัติผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานการ
สรรหาและการบรรจุแตงตั้ง โดยรวมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.10) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการครูท่ีมีความรูความสามารถตรงกับงานมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.23)
รองลงมาคือ การสํารวจความรูความสามารถของบุคลากรจากแหลงทรัพยากรบุคคลตางๆ และ
อนุญาตใหขาราชการครูโอน – ยายและรับยายขาราชการครูมาทําการสอนตางโรงเรียนไดมีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.13) การดําเนินการใหขาราชการครูบรรจุใหมทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการในสถานศึกษามีการบริหารงานอยูบุคคลในระดับมาก (μ =4.07)ตามลําดับ และขอท่ีมี
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คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ พิจารณากําหนดคาจาง เงินเดือนของขาราชการครูและเลิกจางครูอัตราจาง
อยางเหมาะสมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.01)
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เปนรายขอ

ขอท่ี ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ระดับการปฏิบัติ

N = 70
แปลผล

อัน
ดับ 

3.19 การปฐมนิเทศบุคลากรกอนจัดเขาปฏิบัติงาน 4.06 0.70 มาก 3
3.20 จัดใหครูไดมีการเขาอบรมวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 4.11 0.67
มาก 2

3.21 ปลูกฝงใหครูกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 4.04 0.69 มาก 4
3.22 การดําเนินการเก่ียวกับเงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนอ่ืน 4.14 0.73
มาก 1

3.23 มีการดําเนินการในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 4.03 0.72

มาก 5

3.24 ปรับปรุงขอบกพรองของครูในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 4.03 0.70 มาก 5
โดยรวม 4.07 0.50 มาก

จากตารางท่ี 4.6 พบวาระดับการปฏิบัติผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  โดยรวมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ
=4.07) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา การ
ดําเนินการเก่ียวกับเงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนอ่ืนมีการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระดับมาก (μ =4.14)รองลงมาคือ จัดใหครูไดมีการเขาอบรมวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.11) การ
ปฐมนิเทศบุคลากรกอนจัดเขาปฏิบัติงานมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.06)
ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการดําเนินการในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ ปรับปรุงขอบกพรองของครูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอมีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก(μ =4.03)



60

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานวินัยและการรักษาวินัย เปนรายขอ

ขอท่ี ดานวินัยและการรักษาวินัย
ระดับการปฏิบัติ

N = 70
แปลผล

อัน
ดับ 

4.25 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในสถานศึกษาอยางเปน
ระบบ 4.16 0.67

มาก 2

4.26 สนับสนุนใหขาราชการครูกระทําตามระเบียบวินัย ของ
สถานศึกษา 4.10 0.66

มาก 6

4.27 จัดฝกอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดาน
ระเบียบวินัย 4.13 0.59

มาก 4

4.28 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความเปน
ธรรมอันเนื่องมาจากการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย 4.11 0.65

มาก 5

4.29 ผูบริหารสถานศึกษา เปดโอกาสใหครูชี้แจง

เหตุ - ผลเม่ือเกิดขอพิพาท 4.03 0.64
มาก 7

4.30 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอุทธรณคําสั่งทาง
วินัยของตนเองได 4.14 0.73

มาก 3

4.31 เปดโอกาสใหขาราชการครูมีสวนรวมในการกําหนดวินัยเพ่ือ
ใชในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 4.27 0.66

มาก 1

โดยรวม 4.13 0.41 มาก

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ระดับการปฏิบัติผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานวินัย
และการรักษาวินัย โดยรวมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.13) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3อันดับแรก พบวา การเปดโอกาสใหขาราชการครูมี
สวนรวมในการกําหนดวินัยเพ่ือใชในการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับ
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มาก (μ =4.27) รองลงมาคือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในสถานศึกษาอยางเปนระบบมีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.16) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอุทธรณคําสั่ง
ทางวินัยของตนเองได มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.14) ตามลําดับ และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษา เปดโอกาสใหครูชี้แจงเหตุ - ผลเม่ือเกิดขอพิพาทมีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.03)
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลบุคคลของสถานศึกษาศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานการออกจากราชการ เปนรายขอ

ขอท่ี ดานการออกจากราชการ
ระดับการปฏิบัติ

N = 70
แปลผล

อัน
ดับ 

5.32 มีระบบดูแลสวัสดิการขาราชการครูหลังเกษียณอายุใน
สถานศึกษา 4.16 0.75

มาก 2

5.33 มีการแตงตั้งกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการครูวาดวย
คุณสมบัติและการขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ี 4.19 0.71

มาก 1

5.34 การสั่งใหขาราชการครูท่ีสมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตาม
ความประสงคของทางราชการ 3.97 0.56

มาก 7

5.35 การพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย
และขาราชการครูในสถานศึกษา 3.96 0.58

มาก 8

5.36 การดําเนินการเก่ียวกับการใหออกจากราชการกรณีไมพน
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  หรือไมผานการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม 4.04 0.65

มาก 6

5.37 การดําเนินการเก่ียวกับการใหขาราชการครูออกจากราชการ
เม่ือปรากฏวาขาดคุณสมบัติท่ัวไป  ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.07 0.71

มาก 5

5.38 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีถูกกลาวหา
หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยวาบกพรองในหนาท่ีราชการหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสม 4.14 0.64

มาก 3

5.39 การสั่งใหขาราชการครูออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทน เม่ือปรากฏวาไดรับโทษจําคุก 4.13 0.68

มาก 4

5.40 การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ี
กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 4.14 0.64

มาก 3

โดยรวม 4.09 0.37 มาก

จากตารางท่ี 4.8 พบวาระดับการปฏิบัติผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย
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เครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ดานการ
ออกจากราชการ  โดยรวมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.09) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก พบวา มีการแตงตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยขาราชการครูวาดวยคุณสมบัติและการขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีมีการบริหารงานบุคคล
อยูในระดับมาก (μ =4.19) รองลงมาคือมีระบบดูแลสวัสดิการขาราชการครูหลังเกษียณอายุใน
สถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.16) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง  กรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยวาบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตน
ไมเหมาะสมและ การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =4.14) ตามลําดับ และขอท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย  และขาราชการครู
ในสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (μ =3.96)
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย
สถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2

เปนผลการวิเคราะหความถ่ีเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู ซึ่งมีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 35.71 โดยนํามาหาความถ่ี ( f =25 ) และนําเสนอเรียง
ตามลําดับความถ่ีมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุดแสดงไวในตาราง 4.8
ตาราง 4.9 แสดงผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2

ขอเสนอแนะแนวทางการการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2

ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
1 การวิเคราะหภารกิจและประเมินความตองการกําลังคนของสถานศึกษา( f =3)
2 การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูของสถานศึกษา( f =7)
3 การกําหนดตําแหนงของขาราชการครูอัตรากําลัง( f =4)
4 การนําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัต(ิ f =3)
5 กําหนดตําแหนงภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( f =3 )
6 การประเมินความรูความสามารถของบุคลากรและขาราชการครู

เขาดํารงตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง( f =5 )
ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง

1 การสํารวจความรูความสามารถของบุคลากรจากแหลงทรัพยากรบุคคลตางๆ( f =6)
2 การดําเนินการใหขาราชการครูบรรจุใหมทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในสถานศึกษา

( f =4 )
3 การแบงงานและมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ( f =8)
4 พิจารณากําหนดคาจางเงินเดือนของขาราชการครูและเลิกจางครูอัตราจางอยางเหมาะสม(

f =7 )
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ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
1 การปฐมนิเทศบุคลากรกอนจัดเขาปฏิบัติงาน( f =4 )
2 จัดใหครูไดมีการเขาอบรมวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน( f =7 )
3 ปลูกฝงใหครูกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง( f =6 )
4 ปรับปรุงขอบกพรองของครูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ( f =8 )

ดานวินัยและการรักษาวินัย
1 จัดฝกอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานระเบียบวินัย( f =8 )
2 ผูบริหารสถานศึกษา เปดโอกาสใหครูชี้แจงเหตุ–ผลเม่ือเกิดขอพิพาท( f =6 )
3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอุทธรณคําสั่งทางวินัยของตนเองได( f =4 )
4 เปดโอกาสใหขาราชการครูมีสวนรวมในการกําหนดวินัย

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา( f =7 )

ดานการออกจากราชการ
1 การสั่งใหขาราชการครูท่ีสมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการ

( f =8 )
2 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันสมควร

สงสัยวาบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม( f =4 )
3 การสั่งใหขาราชการครูออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน

เม่ือปรากฏวาไดรับโทษจําคุก( f =6 )
4 การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีกรณีถูกกลาวหา

วากระทําผิดวินัยอยางรายแรง( f =7 )

จากตาราง 4.8พบวา ขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ สถานศึกษา
ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2

ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2 ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด มี 3 อันดับ คือ การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการ
ครูของสถานศึกษา (f = 7) การประเมินความรูความสามารถของบุคลากรและขาราชการครู
เขาดํารงตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง ( f = 5) และการกําหนดตําแหนงของขาราชการครูอัตรากําลัง
( f = 4 ) ตามลําดับ
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ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
ลําปางเขต 2 ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด มี 3 อันดับ คือ  การแบงงานและมอบหมายงานใหบุคลากร
รับผิดชอบ ( f = 8 )รองลงมา พิจารณากําหนดคาจาง เงินเดือนของขาราชการครูและเลิกจางครูอัตรา
จางอยางเหมาะสม ( f = 7 )การสํารวจความรูความสามารถของบุคลากรจากแหลงทรัพยากรบุคคล
ตางๆ ( f = 6 ) ตามลําดับ

ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2 ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด มี 3 อันดับ คือ ปรับปรุงขอบกพรองของครูในการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ( f =8 ) รองลงมา จัดใหครูไดมีการเขาอบรมวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน ( f = 7 )ปลูกฝงใหครูกระตือรือรนในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ( f = 6 ) ตามลําดับ

ดานวินัยและการรักษาวินัยขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาลําปางเขต 2ท่ีมี
คาความถ่ีสูงสุด มี 3 อันดับ คือ จัดฝกอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานระเบียบ
วินัย ( f = 8 ) รองลงมาเปดโอกาสใหขาราชการครูมีสวนรวมในการกําหนดวินัยเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ( f = 7 ) และผูบริหารสถานศึกษา เปดโอกาสใหครูชี้แจงเหตุ – ผลเม่ือเกิด
ขอพิพาท ( f = 6 ) ตามลําดับ

ดานการออกจากราชการขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาลําปางเขต 2 ท่ีมี
คาความถ่ีสูงสุด มี 3 อันดับ คือการสั่งใหขาราชการครูท่ีสมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความ
ประสงคของทางราชการ( f = 8 ) รองลงมา การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนใน
กรณีท่ีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ( f = 7 ) และการสั่งใหขาราชการครูออกจาก
ราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนเม่ือปรากฏวาไดรับโทษจําคุก ( f = 6 ) ตามลําดับ

สรุป ขอคนพบเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาลําปางเขต 2
ท่ีมีค าความ ถ่ีสู งสุดในแตละดาน คือ ดานการวางแผนอัตรากําลั งและกําหนดตําแหน ง
พบขอเสนอแนะ แนวทางวา ควรมีการจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูของสถานศึกษา ดานการ
สรรหาและการบรรจุแตงตั้ง พบขอเสนอแนะวาควรแบงงานและมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบขอเสนอแนะวา ควรมีการปรับปรุง
ขอบกพรองของครูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ดานวินัยและการรักษาวินัยพบขอเสนอแนะวา
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ควรจัดใหมีการฝกอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ดานระเบียบวินัยดานการออก
จากราชการพบขอเสนอแนะวา การสั่งใหขาราชการครูท่ีสมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความ
ประสงคของทางราชการ



บทที่ 5

บทสรุป

การศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต2 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2และ เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 2 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน
บริหารบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง นําขอมูลมาวิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผูวิจัยไดสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามของประชากร ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 จากกลุมประชากรจํานวน 70 คน โดย
จําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 39 คน คิดเปน รอยละ
55.70 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 31 คน คิดเปน รอยละ44.30 และตามตําแหนง พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญเปนครูผูสอนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
จํานวน 44 คน คิดเปน รอยละ 62.90 รองลงมาเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 37.10

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย
สถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 โดยรวมมีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
พบวา ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก



66

รองลงมา ดานวินัยและการรักษาวินัย มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ดานการสรรหาและ
การบรรจุแตงตั้ง  มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานการออกจากราชการ  มีการบริหารงานบุคคล
อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ตามลําดับ

หากพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตําแหนง โดยรวมมีการบริหารงาน

บุคคลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การ
กําหนดตําแหนงภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การประเมินความรูความสามารถของบุคลากรและขาราชการครู เขาดํารง
ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังและ การประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูมีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก การเสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาอนุมัติอัตรากําลังและ การขอ
เลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหารงานบุคคล
อยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การกําหนดตําแหนงของขาราชการครู
อัตรากําลังมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก

2.2 ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งโดยรวมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การบรรจุแตงตั้งขาราชการ
ครูท่ีมีความรูความสามารถตรงกับงานมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การ
สํารวจความรูความสามารถของบุคลากรจากแหลงทรัพยากรบุคคลตางๆ และ อนุญาตใหขาราชการ
ครูโอน – ยายและรับยายขาราชการครูมาทําการสอนตางโรงเรียนไดมีการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระดับมาก การดําเนินการใหขาราชการครูบรรจุใหมทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในสถานศึกษามีการ
บริหารงานอยูบุคคลในระดับมากตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ  พิจารณากําหนดคาจาง
เงนิเดือนของขาราชการครูและเลิกจางครูอัตราจางอยางเหมาะสมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับ
มาก

2.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  โดยรวมมีการบริหารงานบุคคล
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การ
ดําเนินการเก่ียวกับเงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนอ่ืนมีการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ จัดใหครูไดมีการเขาอบรมวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการทํางานมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก การปฐมนิเทศบุคลากรกอนจัดเขา
ปฏิบัติงานมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการ
ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ ปรับปรุงขอบกพรองของครูในการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก



67

2.4 ดานวินัยและการรักษาวินัย  โดยรวมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การเปดโอกาสใหขาราชการครู
มีสวนรวมในการกําหนดวินัยเพ่ือใชในการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในสถานศึกษาอยางเปนระบบมีการบริหารงาน
บุคคลอยูในระดับมาก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอุทธรณคําสั่งทางวินัยของตนเองได มี
การบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหาร
สถานศึกษา เปดโอกาสใหครูชี้แจงเหตุ - ผลเม่ือเกิดขอพิพาทมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก

2.5 ดานการออกจากราชการ  โดยรวมมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีการแตงตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยขาราชการครูวาดวยคุณสมบัติและการขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีมีการบริหารงานบุคคล
อยูในระดับมาก รองลงมาคือมีระบบดูแลสวัสดิการขาราชการครูหลังเกษียณอายุในสถานศึกษามีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีถูกกลาวหาหรือมี
เหตุอันสมควรสงสัยวาบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมและ การสั่งพักราชการ
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงมีการ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การพิจารณาอนุญาต
การลาออกจากราชการของครูผูชวย  และขาราชการครูในสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระดับมาก

3. ขอเสนอแนะ เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ
35.71 โดยนํามาหาความถ่ี ( f =25 ) ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดในแตละดาน คือ ดานการวางแผน
อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง พบขอเสนอแนะแนวทางวาควรมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ขาราชการครูของสถานศึกษา ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง พบขอเสนอแนะวา ควรแบงงาน
และมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบ
ขอเสนอแนะวา ควรมีการปรับปรุงขอบกพรองของครูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ดานวินัยและ
การรักษาวินัย พบขอเสนอแนะวา ควรจัดใหมีการฝกอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน ดานระเบียบวินัยดานการออกจากราชการ พบขอเสนอแนะวาการสั่งใหขาราชการครูท่ีสมัครใจจะ
ไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการ
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
การศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะคาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  มี
การบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ดานวินัยและการรักษาวินัย  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับ
มาก ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ดานการออกจาก
ราชการ  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือ ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษพันธุเสือ) (2554) เรื่อง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวา การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวาการ
วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการออกจากราชการอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมพล  อินทรัตน(2554 : บทคัดยอ) เรื่อง การศึกษาสภาพ
และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียง
คาเฉลี่ยดังนี้ ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดาน
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย  ดานการสรรหาและ
การบรรจุแตงตั้งและดานการออกจากราชการมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

หากพิจารณาเปนรายดานสรุปผลไดดังนี้
1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก

ผูวิจัยคิดวาอาจเนื่องมาจาก  สถานศึกษาสวนมากไมไดวางแผนอัตรากําลังบุคลากรไวลวงหนา  ขาดการ
วิเคราะหภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือการกําหนดอัตรากําลังของสถานศึกษาใหเหมาะสม สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ กันตฤทัย พันธุสวัสดิ์(2556 : บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลการตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวา 1. ประสิทธิผลการตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครู ภาพรวมและลักษณะเกณฑ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยตามลําดับดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการใหความม่ันคงในการท างาน
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ของบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร และ ดานการสรรหาบุคลากร 2. ผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและ
ครูภาพรวม แตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมพล  อินทรัตน(2554 : บทคัดยอ) เรื่อง
การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยเรียงคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา
คือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย  ดานการสรร
หาและการบรรจุแตงตั้งและดานการออกจากราชการมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งมีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ผูวิจัยคิดวา
พิจารณาการบรรจุแตงตั้งใหเปนไปตามความตองการของสถานศึกษา และใหบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไดมีสวนรวมในการกําหนดตําแหนง จึงจะทําใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ วรายุทธ สุวรรณา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในสังกัด โดยภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน ยกเวนดานการลาออกจากราชการ มีการปฏิบัติ
อยูในระดับนอย และ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร มีโรงเรียนอยางนอย 2 ขนาดท่ีมีสภาพการ
ปฏิบัติการบริหารงานบุคคลแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคูโดยใชวิธีการของ Sheffe พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
มีความแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับ
มาก ผูวิจัยคิดวาผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน   ควรมีการพูดคุยถึงเรื่องงบประมาณ เพ่ือท่ีจะให
บุคลากรภายในสถานศึกษาไปอบรม  หรือจัดหาแหลงคนควาเพ่ิมเติมใหมีอยางพอเพียง สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ วรายุทธ  นามวงศ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
และครูผูไดรับมอบหมายปฏิบัติงานบุคคลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาโดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับ
มาก 1 ดาน คือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง ดานการลาออกจากราชการตามลําดับ สวนดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง อยู
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ในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติ พบวา สถานศึกษาขนาดใหญมีระดับการ
บริหารงานบุคคลแตกตางกับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยสถานศึกษาขนาดใหญ มี
ระดับการบริหารงานบุคคลมากกวาสถานศึกษาอ่ืน สวนสถานศึกษาขนาดอ่ืนไมแตกตางกัน

4. ดานวินัยและการรักษาวินัย  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ซึ่งการรักษาวินัย
ถือวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะบุคลากรตองมีวินัย สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุริยา  สวางบุญ (2550
: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเปดสอนในชวงชั้นท่ี 1 - 4
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการศึกษา พบวา ท้ังโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดาน
การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และดานการออกจากราชการ เม่ือจําแนก ตามสถานภาพ พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตางก็มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ท้ังโดยรวมและรายดาน
ทุกดาน และเม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก   ขนาดกลางและขนาดใหญ
ตางก็มีปญหาท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาดาน
การพัฒนาบุคลากรใหมีวิทยฐานะอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ควรจัดการอบรมภายในสถานศึกษาใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และ
สามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงข้ึน ควรจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรครูใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ควรดําเนินการเก่ียวกับเงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง แก
บุคลากรครูใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ควรสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยและ
ระเบียบการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ กฎ ระเบียบ ท่ีใชอยูในปจจุบันและควรดําเนินการใหออกจาก
ราชการของบุคลากรครูใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีใชอยูในปจจุบัน

5. ดานการออกจากราชการ  มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ผูวิจัยคิดวาอาจ
เนื่องมาจาก ในสถานศึกษาแตละสถานศึกษาแทบจะไมมีการลาออกจากราชการ  ยกเวนแตจะสละ
สิทธิ์  หรือเกษียณอายุราชการ บุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจในกฎระเบียบตางๆ  ทําให
ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษามีมาตรการปองกันการกระทําผิดวินัยอยาง
ชัดเจน  มีการการสอดสองดูแลพฤติกรรมของบุคลากรอยางตอเนื่อง สอดคลองกับผลการวิจัยของ
สกลธ ขุนสนิท (2552 : บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
เปนนิติบุคคลตามนโยบายการกระจายอํานาจในจังหวัดชายแดนดานตะวันออกผลการวิจัยพบวา (1)
สภาพปจจุบันพบวา ในการบริหารจัดการแตเดิมการตัดสินใจจะทําโดยผูบริหารแตเพียงลําพัง ใน
ปจจุบันเม่ือไดมีนโยบายการกระจายอํานาจ บุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการบริหารและการ
ตัดสินใจมากข้ึน จากการสัมภาษณ และแบบสอบถามพบวาการมีสวนรวมของบุคลากรยังอยูในระดับ
นอย สวนรูปแบบการบริหารงานบุคคล คนพบจากขอมูลใน ประกอบดวย 10 ดานดังนี้ (1) บุคคล (2)
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การบริหารดานสิ่งแวดลอม (3) การพัฒนางานวิชาการ (4) งบประมาณ (5) การพัฒนางานท่ัวไป (6)
การวางแผน (7) การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร (8) การประเมินและพัฒนาบุคลากร (9) ดานวินัย
และ (10) การสรางขวัญและกําลังใจ ซึ่งผลการใชรูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลตามนโยบายการกระจายอํานาจในจังหวัดชายแดนดานตะวันออกโดยรวมอยู
ในระดับมาก

ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะ
คา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 พบขอเสนอแนะแนวทางวา ควรมี
การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูของสถานศึกษา ควรแบงงานและมอบหมายงานใหบุคลากร
รับผิดชอบ ควรมีการปรับปรุงขอบกพรองของครูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอควรจัดใหมีการ
ฝกอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานระเบียบวินัย และการสั่งใหขาราชการครูท่ี
สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการ

5.3 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบวาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย

สถานศึกษาเกาะคาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ระดับความคิดเห็น
โดยรวม มีการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ไดขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ) ควรมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ขาราชการครูของสถานศึกษา และ ควรมีดําเนินการประเมินความรูความสามารถของบุคลากรและ
ขาราชการครูเขาดํารงตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง ควรมีการวางแผนไวระยะยาว  และ คณะครูตอง
มีสวนรวมในการประเมินความตองการกําลังคน  และใหความสําคัญของการวางแผนอัตรากําลังและ
การกําหนดตําแหนง

2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ควรมีการแบงงานและมอบหมายงานใหบุคลากร
รับผิดชอบและ ควรพิจารณากําหนดคาจาง เงินเดือนของขาราชการครูและเลิกจางครูอัตราจางอยาง
เหมาะสม และควรพิจารณาการบรรจุแตงตั้งใหเปนไปตามความตองการของสถานศึกษา และให
บุคลากรภายในสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการกําหนดตําแหนง จึงจะทําใหมีประสิทธิภาพ

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ควรมีการปรับปรุงขอบกพรองของ
ครูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอและ ควรจัดใหครูไดมีการเขาอบรมวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน และ ควรปลูกฝงใหครูกระตือรือรนในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองหรือจัดหาแหลงคนควาเพ่ิมเติมใหมีอยางพอเพียง
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4. ดานวินัยและการรักษาวินัย ควรจัดฝกอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ดานระเบียบวินัย และ ควรเปดโอกาสใหขาราชการครูมีสวนรวมในการกําหนดวินัยเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

5. ดานการออกจากราชการ ควรดําเนินการสั่งใหขาราชการครูท่ีสมัครใจจะไปปฏิบัติราชการ
ตามความประสงคของทางราชการ และควรดําเนินการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไว
กอนในกรณีท่ีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ ปญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
2. ควรทําวิจัยหรือศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
3. ควรศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
4. ควรศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เชิงลึก โดยมีการสัมภาษณ/ภาคสนาม
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ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม

1
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

...............................................................................................
ลงใน (   )

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

1. เพศ
(   ) ชาย
( ) หญิง

2. ตาํแหน่ง
(    ) ผูบ้ริหารสถานศึกษา
( ) ครู
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2
แบบสอบถาม

สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 2

…………………………………………………….

สถานศึกษา ศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา
2 ในดา้นการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

โดยใหท้่านพิจารณาสภาพในแต่ละดา้นของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษ /
5 ระดบั

ระดบัสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ให้ 5 คะแนน
ระดบัสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษามาก ให้ 4 คะแนน
ระดบัสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ระดบัสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษานอ้ย ให้ 2 คะแนน
ระดบัสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษานอ้ย ให้ 1 คะแนน

ตัวอย่าง การตอบแบบสอบถาม

สภาพการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา

ระดับ

(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)

น้อย
(2) (1)

1. ด้านการวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง
1.1การวเิคราะห์แนวทางในการปฏิบติังานของ
สถานศึกษา



คําอธิบาย
1 หมายความวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ดา้น

การวางแผนอตัรากาํลงัครูในสถานศึกษา
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สภาพการบริหารงานบุคคล
ระดับ

มาก

(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย

(2)

น้อย

(1)
1. ด้านการวางแผนอตัรากาํลังและกาํหนดตําแหน่ง

1.1 การวิ เคราะห์แนวทางในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา

1.2 การวางแผนอัตรากําลังในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา

1.3 การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินความต้องการ
กาํลงัคนของสถานศึกษา

1.4 การจัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูของ
สถานศึกษา

1.5 การเสนอแผนอัตรากําลังให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา  พิจารณาเห็นชอบ

1.6 การกาํหนดตาํแหน่งของขา้ราชการครูอตัรากาํลงั
1.7

อตัรากาํลงั
1.8 การนําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสู่การ

ปฏิบติั
1.9 กาํหนดตาํแหน่งภาระงานสําหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา
1.10 การประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรและ

ข้า ร า ช ก า ร ค รู  เ ข้า ดํา ร ง ตํา แ ห น่ ง ต า ม แ ผ น
อตัรากาํลงั

1.11
ครู

1.12
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สภาพการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา

ระดับ

มาก

(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย

(2)

น้อย

(1)
2.

2.13 การสํารวจความรู้ความสามารถของบุคลากรจาก
แหล่งทรัพยากรบุคคลต่างๆ

2.14 อนุญาตใหข้า้ราชการครูโอน – ยา้ยและรับยา้ย
ขา้ราชการครูมาทาํการสอนต่างโรงเรียนได้

2.15 การดาํเนินการให้ขา้ราชการครูบรรจุใหม่ทดลอง

2.16 การแบ่งงานและมอบหมายงานให้ บุคลากร
รับผดิชอบ

2.17 พิจารณากาํหนดค่าจา้ง เงินเดือนของขา้ราชการ
ครูและเลิกจา้งครูอตัราจา้งอยา่งเหมาะสม

2.18
ความสามารถตรงกบังาน
3.ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ
3.19 การปฐมนิเทศบุคลากรก่อนจดัเขา้ปฏิบติังาน
3.20 จดัใหค้รูไดมี้การเขา้อบรมวิทยาการและ

เทคโนโลยสีมยัใหม่
ประสิทธิภาพในการทาํงาน

3.21 ปลูกฝังใหค้รูกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง

3.22
เงินประจาํตาํแ

3.23 มีการดาํเนินการในการเสนอขอพระราชทาน
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สภาพการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา

ระดับ
มาก

(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย

(2)

น้อย

(1)
3.24 ปรับปรุงขอ้บกพร่องของครูในการปฏิบติังานอย่าง

ส
4. ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย
4.25

สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ
4.26 สนับสนุนให้ข้าราชการครูกระทาํตามระเบียบ

วนิยั ของสถานศึกษา
4.27 จดัฝึกอบรมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในดา้นระเบียบวนิยั
4.28 ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ

คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั
4.29 ผูบ้ริหารสถานศึกษา

เหตุ -
4.30 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอุทธรณ์

ได้
4.31 เปิดโอกาสใหข้า้ราชการครูมีส่วนร่วมในการ

สถานศึกษา
5.ด้านการออกจากราชการ
5.32 มี ร ะ บ บ ดู แ ล ส วัส ดิ ก า ร ข้า ร า ช ก า ร ค รู ห ลัง

เกษียณอายใุนสถานศึกษา
5.33 ขา้ราชการ

ครูวา่ดว้ย คุณสมบติัและการขาดคุณสมบติัใน
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สภาพการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา

ระดับ

มาก

(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย

(2)

น้อย

(1)
5.34

ราชการตามความประสงคข์องทางราชการ
5.35 การพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของ

ครูผูช่้วย  และขา้ราชการครูในสถานศึกษา
5.36

ผา่นการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้
5.37

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

5.38
ถู ก ก ล่ า ว หา ห รือ มี เห ตุอัน ส ม ค วร ส ง สั ย ว่ า

ระพฤติตนไม่
เหมาะสม

5.39
บาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทน
โทษจาํคุก

5.40

อยา่งร้ายแรง
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3
ข้อเสนอแนะ

ดา้นการวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

ดา้นการออกจากราชการ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
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ภาคผนวก ข
คาดชันคีวามสอดคลอง

(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
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ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ

ขอ
ท่ี

คะแนนผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของ
คะแนน

∑R

IOC =
N

∑R ผลการ
พิจารณาคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

1 1 1 1 3 1.00 ใชได
2 1 1 1 3 1.00 ใชได
3 1 1 1 3 1.00 ใชได
4 1 1 0 2 0.67 ใชได
5 1 1 1 3 1.00 ใชได
6 1 1 1 3 1.00 ใชได
7 1 1 1 3 1.00 ใชได
8 1 1 1 3 1.00 ใชได
9 1 1 1 3 1.00 ใชได
10 1 1 1 3 1.00 ใชได
11 1 1 1 3 1.00 ใชได
12 1 1 1 3 1.00 ใชได
13 1 1 1 3 1.00 ใชได
14 1 1 1 3 1.00 ใชได
15 1 1 1 3 1.00 ใชได
16 1 1 0 2 0.67 ใชได
17 1 1 1 3 1.00 ใชได
18 0 1 1 2 0.67 ใชได
19 1 1 1 3 1.00 ใชได
20 1 1 1 3 1.00 ใชได
21 1 1 1 3 1.00 ใชได
22 1 1 1 3 1.00 ใชได
23 1 1 1 3 1.00 ใชได
24 1 1 1 3 1.00 ใชได
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ขอ
ท่ี

คะแนนผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของ
คะแนน

∑R
IOC =

N
∑R ผลการ

พิจารณาคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

25 1 1 1 3 1.00 ใชได
26 1 1 1 3 1.00 ใชได
27 1 1 1 3 1.00 ใชได
28 1 1 1 3 1.00 ใชได
29 1 1 1 3 1.00 ใชได
30 1 0 1 2 0.67 ใชได
31 1 1 1 3 1.00 ใชได
32 1 1 1 3 1.00 ใชได
33 1 1 1 3 1.00 ใชได
34 1 1 1 3 1.00 ใชได
35 1 1 1 3 1.00 ใชได
36 1 0 1 2 0.67 ใชได
37 1 1 1 3 1.00 ใชได
38 1 1 1 3 1.00 ใชได
39 1 1 1 3 1.00 ใชได
40 1 1 1 3 1.00 ใชได
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ภาคผนวก ค

คาความเช่ือมั่นแบบสอบถามทั้งฉบบั (Cronbach’s Alpha Coefficient)
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คาความเช่ือม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับ (Cronbach’s Alpha Coefficient)

Reliability

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.949 40
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Item Statistics

Mean
Std.

Deviation N

A1 4.2429 0.57573 30

A2 4.3143 0.57843 30

A3 4.2429 0.69022 30

A4 4.3 0.70915 30

A5 4.2429 0.69022 30

A6 4.2286 0.74545 30

A7 4.3571 0.68176 30

A8 4.3429 0.67857 30

A9 4.5 0.67566 30

A10 4.4429 0.6944 30

A11 4.4429 0.6944 30

A12 5.8286 8.34574 30

B1 4.1286 0.58783 30

B2 4.1286 0.67933 30

B3 4.0714 0.68781 30

B4 4.0571 0.63442 30

B5 4.0143 0.57717 30

B6 4.2286 0.64091 30

C1 4.0571 0.6996 30

C2 4.1143 0.67121 30

C3 4.0429 0.69022 30

C4 4.1429 0.72803 30

C5 4.0286 0.72174 30

C6 4.0286 0.70137 30

D1 4.1571 0.67321 30

D2 4.1 0.66267 30

D3 4.1286 0.58783 30

D4 4.1143 0.64926 30
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D5 4.0286 0.63637 30

D6 4.1429 0.72803 30

D7 4.2714 0.65765 30

E1 4.1571 0.75442 30

E2 4.1857 0.70798 30

E3 3.9714 0.56393 30

E4 3.9571 0.57573 30

E5 4.0429 0.64686 30

E6 4.0714 0.70857 30

E7 4.1429 0.64349 30

E8 4.1286 0.67933 30

E9 4.1429 0.64349 30

TC 4.1509 0.24084 30
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ประวัติผูศึกษา

ชื่อ – สกุล นายสุรเชษฐ ซื่อตรง
วัน เดือน ปเกิด 22 พฤศจิกายน 2525
ท่ีอยูปจจุบัน 82/2 หมู 9 ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ท่ีทํางานปจจุบัน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดลําปาง
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนพนมเบญจา

พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2551 ทําธุรกิจสวนตัวเก่ียวกับคอมพิวเตอร ท่ีกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน นักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน นักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
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