
หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคลากร 



ภาพรวมเกณฑ ์EdPEx 





- visionary leadership 

- learning-centered education 

- organizational and personal learning 

- valuing workforce members and partners 

- agility 

- focus on the future 

- managing for innovation 

- management by fact 

- societal responsibility 

- focus on results and creating value 

- systems perspective 



สรุปเกณฑห์มวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร 

 เกณฑห์มวดนี้ ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ  

 1) สภาพแวดลอ้มของบุคลากร และ 

 2) ความผูกพนัของบุคลากร    

  



แวด 
ล้อม 

สรุปเกณฑห์มวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (ต่อ) 

ในส่วนนี้ จะเป็นการพิจาณาใน 2 เร่ือง คือ  

(ก) ขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร โดยพจิารณาในเร่ืองของการ

ประเมินความตอ้งการดา้นขีดความสามารถ อตัราก าลงับุคลากร ทกัษะ สมรรถนะ

ของบุคลากร ดงันั้นตอ้งมีกระบวนการในการหาขอ้มูล มีแผนงาน มีตวัช้ีวดั ที่จะ

สามารถประเมินขีดความสามารถ อตัราก าลงั สมรรถนะ หรือทกัษะความช านาญ

ของบุคลากรเพือ่ใชป้ระกอบในการวางแผนกลยุทธ ์และการสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ 

รวมทั้งการบริหารและจัดโครงสรา้งของบุคลากร และการเตรียมบุคลากรใหพ้รอ้ม

รบัต่อการเปลีย่นแปลงตามสถานการณที์่อาจเปลีย่นแปลงไป 



แวด 
ล้อม 

(ข) บรรยากาศการท างานของบุคลากร โดยพจิารณาในเร่ืองของการปรบัปรุง

สถานที่ท างานใหม้ีสุขอนามยั ความปลอดภยั การป้องกนัภยั และตวัวดัผลการ

ด าเนินการแต่ละปัจจยัของสถานที่ท างาน  ทั้งนี้ เร่ืองของความปลอดภยัในที่ท างาน

นั้นเป็นสิง่ที่มีความส าคญัและมีการก าหนดเป็นกฎหมาย รวมทั้งตอ้งท าให้

สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานปราศจากมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ควนั หรือเสียง ดงันั้น

ตอ้งสรา้งระบบในเรื่องนี้ ผ่านทางการก าหนดนโยบาย การบริการ และสิทธิ

ประโยชนข์องบุคลากร 

สรุปเกณฑห์มวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (ต่อ) 



ผูก 
พัน 

ในส่วนนี้ จะเป็นการพิจาณาใน 3 เร่ือง คือ  

(ก) การเพิม่คุณค่าแก่บุคลากร โดยพจิารณาในเรื่องของการก าหนดปัจจยัส าคญั

ที่ส่งผลต่อความผูกพนั และความพงึพอใจของบุคลากร ทั้งนี้ ค าว่า “บุคลากร” 

คือผูที้่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการท าใหง้านขององคก์รใหส้ าเร็จ ดงันั้นจึงประกอบ

ไปดว้ยพนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว พนกังานที่ท างานไม่เต็มเวลา และ

พนกังานจา้งตามสญัญาที่องคก์รควบคุมดูแล รวมตลอดถงึหวัหนา้ทีม หวัหนา้

งาน และผูจ้ดัการทุกระดบั พนกังานท่ีควบคุมดูแลโดยผูร้บัจา้งเหมา และส าหรบั

องคก์รที่ไม่มุ่งก าไรอาจรวมถงึอาสาสมคัร 

สรุปเกณฑห์มวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (ต่อ) 



ผูก 
พัน 

ส่วนค าว่า “ความผูกพนัของบุคลากร” หมายถงึ ระดบัของความมุ่งมัน่ ทั้งทางอารมณ์

และสติปัญญา เพือ่ใหง้านส าเร็จ บรรลุพนัธกิจ และวิสยัทศันข์ององคก์ร จึงเป็นหนา้ที่

ของผูน้ าทีต่อ้งรูว่้าบุคลากรแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการอะไร แลว้หาวิธีการตอบสนอง 

แต่อย่าคิดเพียงว่า การจ่ายค่าตอบแทนใหม้ากๆ จะท าใหค้นท างานดีข้ึน ซ่ึงถอืเป็น

ความเขา้ใจทีผ่ิด แมว่้าการจ่ายค่าตอบแทนมากจะเป็นการสรา้งความผูกพนัอย่างหนึง่ 

แต่ผลของความผูกพนันี้ ท าไดเ้พยีงแค่ใหค้นเหล่านั้นอยู่กบัองคก์ร เพราะไม่อยากไป

ท างานทีอ่ื่น เนือ่งจากไดค่้าตอบแทนนอ้ยกว่าเท่านั้น แต่ไม่ไดห้มายถงึการเพิม่

ประสิทธิภาพในการท างานหรือภกัดีต่อองคก์ร 

สรุปเกณฑห์มวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (ต่อ) 



ผูก 
พัน 

การเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพือ่น าไปสู่ความร่วมมือ การสือ่สารอย่างมีประสทิธิผล 

การแบ่งปันทกัษะ การถ่ายทอดสารสนเทศ การสือ่สารแบบสองทิศทาง การ

ตั้งเป้าหมายระดบับุคคล การใหอ้ านาจในการตดัสินใจ กล่าวไดว่้าเป็นการสรา้งความ

ผูกพนัในระยะยาว โดยองคก์รตอ้งสรา้งกระบวนการในเรือ่งเหล่านี้ อย่างเป็นขั้นเป็น

ตอน นอกจากนี้ องคก์รตอ้งใหค้ณุค่ากบัความคิดเห็นทีห่ลากหลายของบุคลากร รวมทั้ง

การวดัการผลการปฏิบติังานของบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน การใหร้างวลั การ 

ยกย่องชมเชย และการสรา้งแรงจูงใจอย่างยุติธรรมและสมดุลทุกกลุ่ม มิฉะนั้นจะเป็น

สาเหตุอนัส าคญัใหค้นท างาน กลายเป็นคนทีไ่ม่ท างาน และกลายเป็นเครือ่งมือทีท่ าลาย

คนดี 

สรุปเกณฑห์มวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (ต่อ) 



ผูก 
พัน 

(ข) การพฒันาบุคลากรและผูน้ า โดยพิจารณาในเรื่องของการเรียนรูแ้ละการ

พฒันา ความสามารถพิเศษ ความทา้ทายเชิงกลยุทธ ์และการบรรลุผลส าเร็จของ

แผนปฏิบติัการขององคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตามระบบการ

เรียนรูข้ององคก์รตอ้งจดัท าอย่างบูรณาการ นัน่คือตอ้งตรงตามความตอ้งการ

เชิงกลยุทธข์ององคก์รที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายที่วางไว ้และตอ้งพยายามใหถ้งึ

ขั้นเปลีย่นพฤติกรรมในการท างานใหม้ีประสิทธิภาพข้ึนและสรา้งความพึงพอใจ

ใหก้บัลูกคา้เพิม่ข้ึน ดงันั้นองคก์รตอ้งมีกระบวนการวดัพฤติกรรมในการท างาน

ในภายหลงัดว้ย 

สรุปเกณฑห์มวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (ต่อ) 



ผูก 
พัน 

นอกจากนี้ ตอ้งมีระบบการเรียนรูแ้ละการพฒันาส าหรบัผูน้ าขององคก์ร  ทั้งการ

พฒันาคุณสมบติัของการเป็นผูน้ าเฉพาะบุคคล การพฒันาความรูร้ะดบัองคก์ร 

วิธีปฏิบติัทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความสามารถพิเศษ ความทา้ทายเชิงกล

ยุทธ ์และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบติัการ รวมทั้งตอ้งมีระบบติดตาม

พฤติกรรมและผลที่ไดจ้ากการท างาน และที่ส าคญั ทุกต าแหน่งการบริหารที่

ส าคญัตอ้งมีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งอย่างมีประสิทธิผลดว้ย 

สรุปเกณฑห์มวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (ต่อ) 



ผูก 
พัน 

(ค) การประเมินความผูกพนัของบุคลากร โดยพิจารณาในเรือ่งของการประเมินความ

ผูกพนัของบุคลากร วิธีการและตวัวดั เพือ่ตรวจประเมินและปรบัปรุงความผูกพนัของ

บุคลากร ประเดน็นี้ ตอ้งการใหผู้น้ าระดบัสูงไดส้รา้งกระบวนการประเมินความผูกพนั

ข้ึนมา เพราะถา้องคก์รไม่สามารถวดัและประเมนิได ้ย่อมจดัการในเรือ่งนี้ ไม่ได ้แต่ผล

ของความผูกพนัของบุคลากรต่อองคก์รมผีลทั้งทางบวกและทางลบค่อนขา้งมากต่อผล

การด าเนนิการขององคก์ร และมกัเชื่อมโยงกบัผลลพัธท์างธุรกิจทีส่ าคญั โดยทัว่ไปเมือ่

บุคลากรมีความผูกพนักบัองคก์รในทางบวกผลลพัธท์างธุรกิจขององคก์รมกัออกมาดี 

แต่ตอ้งหาวิธีการประเมินใหไ้ดว่้าความผูกพนักบัองคก์รลกัษณะใดทีส่่งผลในทางบวก

ต่อผลลพัธท์างธุรกิจขององคก์ร 

สรุปเกณฑห์มวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (ต่อ) 



อาจสรุปในภาพรวมถงึสิง่ที่ ร.นอ. ควรปฏิบติัไดด้งันี้  

• องคก์รมีการออกแบบงานและหนา้ที่ของผูป้ฏิบติังานที่ส่งเสริมใหเ้กิดความ

ร่วมมือ ความคิดริเร่ิม และพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมและวฒันธรรม

องคก์ร 

• องคก์รมีการยกย่องชมเชยและการบริหารผลตอบแทนที่สอดคลอ้ง เพือ่เป็น

การผลกัดนัความภกัดีและผลการด าเนินการที่ดีของพนกังาน 

• องคก์รมีวิธีการด าเนินการใหผู้ป้ฏิบติังานใหม่สามารถปฏิบติัตามวฒันธรรม

องคก์รได ้

• องคก์รไดด้ าเนนิการท าใหร้ะบบมีประสิทธิภาพและมีวตัถุประสงคช์ดัเจน เพือ่

จดัการผลการด าเนินการ 

• องคก์รไดจ้ดัท าแผนการฝึกอบรมท่ีไดข้อ้มูลมาจากผูป้ฏิบติังาน โดยขอ้มูลนั้น

ตอ้งครอบคลุมความตอ้งการ ระยะเวลาและการวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการ

ลงทุนในการฝึกอบรม 



• องคก์รไดป้ระเมินผลการฝึกอบรมบนพื้ นฐานของการกระท าหลงัจากฝึกอบรม

ของผูร้บัการฝึกอบรม และการปรบัปรุงการฝึกอบรม 

• องคก์รไดมุ่้งเนน้การท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสุขเหนือความตอ้งการมากกว่าที่

จะแค่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 

• องคก์รไดด้ าเนนิการในการป้องกนัดา้นความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังาน 

• องคก์รเสนอผลตอบแทนดา้นการเงิน ผลประโยชน ์และบริการพเิศษไดดี้กว่า

องคก์รในลกัษณะเดียวกนั 

• องคก์รไดด้ าเนนิการเก็บขอ้มูลความพงึพอใจและไม่พึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน

ทุกระดบัอยู่เป็นประจ า 

• องคก์รไดก้ าหนดแนวทางในการสรา้งความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตการ

ท างานและชีวิตครอบครวั 



Core Values and the Criteria 



Key Excellence Indicators: Workforce Focus 

• Strong commitment to workforce engagement and 

satisfaction 

• Fully deployed reward system for high performance 

related to key organizational challenges and 

organizational performance 

• Strong commitment to workforce and leader training, 

education, and development 

• Clear links between individual and organizational 

learning 

 

 



• Effective  management of workforce capability 

and capacity 

• Safe, secure, and supportive workforce climate 

 

Key Excellence Indicators: Workforce Focus 



Strategic  Instructional  Cultural  Managerial  

Human Resource  External Development  

 Micro-Political 

Iredell-Statesville Schools: Workforce Focus 

          I-SS Approach for Leadership Development  



Richland College: Workforce Focus 

 







กล่าวโดยสรุป หมวด 5  

เป็นการตรวจประเมินความใส่ใจ การสรา้งและรกัษาสภาพแวดลอ้มใน 

การท างาน สรา้งบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากร  

ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลิศและความเจริญกา้วหนา้ของ 

บุคลากรและองคก์รในทีสุ่ด รวมทั้งตรวจประเมินว่าองคก์รสรา้งความ 

ผูกพนัของบุคลากร และระบบการเรียนรูข้องบุคลากรและการสรา้ง 

แรงจูงใจทีช่่วยใหบุ้คลากรเกิดพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอย่าง 

เต็มทีเ่พือ่ใหมุ่้งไปในแนวทางเดียวกนักบัเป้าประสงคแ์ละแผน 

ปฏิบติัการโดยรวมขององคก์รอย่างไร  


