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กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

 

 

                              แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
                                        --------------------- 
 

                                           ส่วนที่ 1 
                                 ที่มา หลักการและเหตุผล 
 
   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และการพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่มุ่งเน้นให้ทรัพยากรบุคคลในประเทศได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ   โดยมี
เป้าหมายหลักท่ี  ส าคัญ  คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/เรียนรู้ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา     
พลังส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดภาพความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  คือ    การสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ถือเป็นกุญแจที่น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จองค์กรจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะความพร้อมการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ   
สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนกับทรัพยากรบุคคล   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 7 มาตรา 52     
“รัฐก าหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต  
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
คุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง”   
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นจุดเน้นที่ส าคัญ     
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ให้บรรลุผล ด้วย 4 ใหม่    
คือ พัฒนาคนไทยยุคใหม่ให้เป็นคนใฝ่เรียนรู้และสามารถ 
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    การพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษายุคใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในวิชาชีพ พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม ่      ให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
ด้วยการกระจายอ านาจการบริหารจัดการและการระดมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน      มีความโปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้    รวมทั้งการน าแนวการบริหารจัดการในสังคมแห่งอนาคตใหม่มาใช้ร่วมกับการ
สร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
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   นโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหลักส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพคน
ไทยยุคใหม่ สร้างนิสัยการใฝ่รู้ตั้งแต่ปฐมวัย    ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์แก้ไขสภาพปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยความ 
มีจิตสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของระเบียบวินัยและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม    ฉะนั้น กระบวนการพัฒนา
บุคลากร   จึงเป็นกระบวนการภายในกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องแปลงวิสัยทัศน์พันธกิจเป็นวิธีการปฏิบัติ 
ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรได้อย่างชัดเจน สามารถติดตามผลหรือ
วัดผลในการปฏิบัติงาน    สู่การวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นข้อมูลฐานเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 2560-2563  ให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐและต้นสังกัด เป็นไปตามสภาพบริบทของ
องค์กรและหน่วยงานในสังกัด      โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นกระบวนการ
บริหารจัดการ การก ากับ ติดตามและวัดประเมินผล    ระบบสมรรถนะเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถหลัก 
ให้แก่ทรัพยากรบุคคลโดยการน าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   การน าแนวคิด
การบริหารจัดการงานเพื่อให้ผลส าเร็จในมิติต่าง ๆ (HR Scorecard) ทั้งนี้ได้อิง เทียบเคียงหลักในการจัดท า
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2559  ดังนี้ 
   1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) ของ
ส านักงาน ก.พ. 
   2. กลยุทธ์ จุดเน้นที่ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สพฐ. (2555-2558) 
   3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
   4. ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นของทรัพยากรบุคคลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
   5. จุดเน้น นโยบายส าคัญ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “สพป.สงขลา เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” โดยตั้งเป้าประสงค์ท่ีส าคัญที่เก่ียวกับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงาอย่างมืออาชีพ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยภายใต้คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีความพอเพียงในการด ารงชีวิต 
                โดยก าหนดเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2560-2563 ดังนี ้
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) ของส านักงาน ก.พ. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

สร้างความเป็นเลศิ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

พฒันาองค์กร 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

เพิ่มประสทิธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

วางระบบบรูณาการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 

เสริมการมีสว่นร่วม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 

โปร่งใส เป็นธรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 

พร้อมสูอ่าเซีย่น 

กลยุทธ์ จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560-2564) 

กลยุทธ์ที ่1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่2 
เพิ่มโอกาสผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่3 
พัฒนาครูบุคลากร 

กลยุทธ์ที ่4 
ระบบบริหาร 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 
พีฒนาครูบุคลากรฯ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาส่งเสริมวิจัยฯ 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560-2563 
สพป.สงขลา เขต 2 

ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุง 
พัฒนาแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย

และสภาพบริบทในทุกปี 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยมองค์กร 

ของ สพป.สงขลา เขต 2 

ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

ของทรัพยากรบคุคล 

กลยทุธ์ จดุเน้น แผน ฯ 4 ปี 

ของ สพฐ. 

จดุเน้น นโยบายส าคญั 

ของ สพป.สงขลา เขต 2และอื่นๆ 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรอบแนวทางการจดัท าแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2560-2563 

ข้อมูลฐานการวัดประเมินสมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์ของครู บุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา ร่วมกับความต้องการพัฒนา ID-Plan 
ในทุกปีปฏิทิน 

ข้อมูลฐานการวัดประเมินสมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 

ร่วมกับความต้องการพัฒนา ID-Plan 
ในทุกปีปฏิทิน 
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                                                         ส่วนที่ 2 
                    กรอบแนวทางส าคัญของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 เป็นแผนกลยุทธ์ (strategic Plan) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา เสริมสร้าง
องค์ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็น เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ  สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีความพร้อมสูงของสังคมแห่งอนาคตใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน ฯ   เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561)ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร) 
ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อน พัฒนาที่เป็นระบบมีความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนผู้ใช้บริการ 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ.2561) 
   เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนระบบราชการในอนาคต เพ่ือเป็นตัวอย่างที่เป็นเลิศใน
ระดับนานาชาติ   รวมทั้ง   ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้มุมมอง ข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อน
พัฒนาระบบราชการร่วมกัน เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   อันเป็นกรอบทิศทาง
ส าคัญที่มีเป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ า เน้นการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สู่
การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน   โดยมีด้วยกัน 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
  กลยุทธ์ -พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
   -เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารที่เป็นเลิศ 
   -พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น 
                               มืออาชีพ 
  กลยุทธ์ -พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 
   -พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
                      ราชการ 
   -เพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุนและส่งเสริมนวัตกรรม 
   -สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 
 

กระบวนการที่ 1 การยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  กลยุทธ์ -บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่าและสะท้อน 
                      ต้นทุนที่แท้จริง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  กลยุทธ์ -ออกแบบและพัฒนาการบริหารงานแบบบูรณาการ 
   -ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 
                      ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

   

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและ 
                              ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
  กลยุทธ์  -ทบทวนบทบาท และภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรม 
                      ที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
   -ส่งเสริมการบริหารราชการระบบปิดและการสร้างเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ 
                              แผ่นดิน 
  กลยุทธ์  -ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   -ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
   

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ์  -พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ 
                      เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   -เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
     ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 
 
 

กระบวนการที่ 2 การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กระบวนการที่ 3 ก้าวสู่สากล 

กระบวนการที่ 1 การยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
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เกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการบริหาร
จัดการภายในองค์กรของหน่วยงานในสังกัด     อันประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย จุดเน้นที่
ก าหนด  ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ข้อที่ 4 มีระบบการบริหารจัดการและการให้บริการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ข้อย่อยที่ 1.4.  มีมาตรการก ากับบุคลากรให้ท างานถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม 
  ข้อย่อยที่ 4.6. มีกระบวนการที่ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
  ข้อที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดย ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์,การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ,การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วม,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน,ระบบวัด
ประเมินผลการปฏิบัติงานการยกย่องชมเชย,กระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล,การพัฒนา
เสริมทักษะตามความจ าเป็นและความต้องการ, ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อพัฒนางาน, 
ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าของทรัพยากรบุคคล, การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จของงาน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ข้อที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคลมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ, การยอมรับและปรับเปลี่ยนกรอบ
แนวคิดตามสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง , การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม 
   มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บริหารอัตราก าลัง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งผลดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
   ข้อที่ 1 มีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 2 มีแผนปฏิบัติการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายและตอบสนองต่อความต้องการ ความจ าเป็นขององค์กรและสถานศึกษา 
   ข้อที่ 3 มีวิธีการหรือรูปแบบในการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็น 
   ข้อที่ 4 มีการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตามแผนปฏิบัติการสู่การเป็นมืออาชีพ 
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  ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผลที่ได้รับจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะส าคัญตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ต าแหน่งและวิทยฐานะ 
   ข้อที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ข้อที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับไป
ปฏิบัติตามภารกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
   ข้อที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานหรือนวัตกรรมที่แสดงถึงความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญการในวิชาชีพ    เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับ 
   ข้อที่ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
  “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย” 

พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
  3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค ์
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย สพฐ.ก าหนดเป้าประสงค์ที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

  



 
 

8 
 

   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

 
 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและการกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  4 ยุทธศาสตร์ คือ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  มีเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ 2 เรื่อง คือ 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  2. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

  โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี้ 
  1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนกากรพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรู้ การจัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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  6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
 

                                                 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
                                  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตาม 
          ความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา ดังนี้ 
      1.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   1.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย 
   1.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความ
พร้อมของโรงเรียน 
   1.4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   1.5. ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
   1.6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
  4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

จุดเน้นด้านพฒันาก าลงัคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศ 
  1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
  2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วยตัวชี้วัด ร้อยละ 80ของ
หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ความเป็นเอกภาพและเป้าหมายการพัฒนาคณุภาพของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นองค์กรน าในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาให้นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิต พร้อมสู่ความเป็นสากล” 

ค่านิยม 

  “ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารเน้นผลสัมฤทธิ์  มีจิตสาธารณะและใจบริการ  ประสานงานและมี
ความรักสามัคคีเพ่ือองค์กร” 

จุดเน้น 

  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ เครือข่ายสถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง” 

            กระบวนการและเครื่องมือทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น  
                            สู่เป้าหมายความส าเรจ็...เชิงประจักษ ์
  “คุณภาพน า....คุณธรรมเสรมิ เพิม่ความโปร่งใส..ใส่ใจในการสร้างคณุภาพ
การให้บริการ” 

  โดยใช ้

  1. เครื่องมือการจัดการความรู้ โดยเฉพาะ การสร้างทีมงานคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การสอนแนะ(Coach) การหารือร่วมวิพากษ์เติมเต็มเพ่ือทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน การจัดท าแนวทาง/
คู่มือ กิจกรรมกระตุ้นเสริมแรงยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2.การวัดประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ การจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-Plan) สู่การ
กระตุ้นส่งเสริมการฝึกพัฒนาตนเองโดยใช้เวลาว่าง ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
   3.มุ่งเน้นสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการบริหารจัดการและการสร้าง
คุณภาพงานให้เป็นที่ประจักษ์ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส่ด้วยความ
ใส่ใจหรือมีจิตอาสาเป็นที่ตั้ง 

 

  

 


