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                              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 
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  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 
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                                             ส่วนที่ 3 
                           ข้อมูลฐานด้านทรพัยากรบุคคลในองค์กร 

 
   เพ่ือให้การจัดการแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัด
ให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ มีความสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ขับเคลื่อนนโยบายตามบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับจนบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด      มีผลผลิตออกสู่สังคมเป็นที่ยอมรับและมีความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในทรัพยากรบุคคลและองค์กร  จึงจ าเป็นจะต้องมีข้อมูลฐานด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมเพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 

1. จ ำนวนทรัพยำกรบุคคลใน สพป.สงขลำ เขต 2 จ ำนวน 1,874 คน 

ประเภทต ำแหน่ง จ ำนวน 
ประเภท วุฒิทำงกำรศึกษำ 

ชำย หญิง ต  ำกวำ่ 
ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท 

1.ข้ำรำชกำรปฏิบตัิงำนในส ำนักงำน (ไม่รวมมำช่วย) (94)      
1.1. ผอ.สพป.สงขลำ เขต 2 1 1    1 
1.2. รอง ผอ.สพป.สงขลำ เขต 2 11 11   2 9 
1.3. ศึกษำนิเทศก ์ 20 12 8  7 13 
1.4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค.(2)ในกรอบ 58 5 53 2 37 19 
1.5. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค.(2)นอกกรอบ 4  4  3 1 
1.6. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค.(2)มำช่วย(ต่ำงเขต) 5      
1.7. ครูมำช่วยรำชกำร (ภำยในเขต) 1      

2.ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ (ไมร่วมมำช่วยรำชกำร) (1,425)      
  2.1.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  จ ำนวน 130 คน แบ่งเป็น  94 36 1 35 94 
       2.1.1.ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 28      
       2.1.2.ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 101      
       2.1.3.ผู้อ ำนวยกำรเชี ยวชำญ 1      
  2.2.รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวน 24 คน แบ่งเป็น  12 12  6 18 
       2.2.1.รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนช ำนำญกำร 19      
       2.2.2.รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนช ำนำญกำรพิเศษ 5      
3.ข้ำรำชกำรคร ู จ ำนวน 1,271 คน แบ่งเป็น  240 1,031 26 1100 122 
   3.1.ครูผู้ช่วย 23 4 19  22 1 
   3.2.ครู (คศ.1) 109      
   3.3.ครู (คศ.2) ไม่มีวิทยฐำนะ 1      
   3.4.ครูช ำนำญกำร 941      
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ประเภทต ำแหน่ง จ ำนวน 
ประเภท วุฒิทำงกำรศึกษำ 

ชำย หญิง ต  ำกวำ่ 
ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท 

   3.5.ครูช ำนำญกำรพิเศษ 192      
   3.6.ครูเชี ยวชำญ 2      
   3.7.ครู สช.เดิม (ครูช ำนำญกำร) 3      
   3.8.ครูมำช่วยรำชกำรต่ำงเขต 25      
   3.9.ครูไปช่วยรำชกำรต่ำงเขต 6      
   3.10.ครูช่วยรำชกำรภำยในเขต 4      
4.ลูกจ้ำงประจ ำ แบ่งเป็น (72)      
4.1.พนักงำนบริกำร 8      

  4.2.ช่ำงไม้ 46      
4.3.ช่ำงปูน 17      

  4.4.ครูช่วยสอน 1    1  
5.ลูกจ้ำงชั วครำว  แบ่งเป็น (283)      
   5.1.พนักงำนรำชกำรครูผู้สอน 36    36  
   5.2.พนักงำนรำชกำรอิสลำมศึกษำ 23    23  
   5.3.อัตรำจ้ำงครูแก้ปัญหำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต ิ 41    41  
   5.4.ธุรกำรโรงเรียน 69    69  
   5.5.อัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนแทนนกักำรภำรโรง 31   30 1  
   5.6.นักกำรภำรโรง 13   13   
   5.7.บุคลำกรวิทยำศำสตร/์คณติศำสตร ์ 22    22  
   5.8.พี เลี้ยงเด็กพิกำร 38   2 36  
   5.9.พนักงำนขับรถยนต์ (ส ำนักงำน) 3   2 1  
   5.10.ยำม (ส ำนักงำน) 2   2   
   5.11.แม่บ้ำน (ส ำนักงำน) 1   1   
   5.12.พนักงำน ICT (ส ำนักงำน) 1    1  
   5.13.เจ้ำหน้ำที ธุรกำร (กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินฯ) 1    1  
   5.14.เจ้ำหน้ำที ธุรกำร (กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำ
เอกชน) 

1    1  

   5.15.เจ้ำหน้ำที ลูกเสือ (กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ) 

1    1  

รวมท้ังสิ้น 1,874   79 1,446 278 
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2.ปริมำณงำน กรอบอตัรำก ำลัง ขำด/เกิน(วกิฤต)  ของสถำนศึกษำในสังกัด 

ที  โรงเรียน อ ำเภอ 
นักเรียน/
ห้องเรียน 

ครู/บร. 
ตำม 
จ.18 

ขำด/เกิน ร้อยละ 

1. บ้ำนหนองนำยขุ้ย หำดใหญ ่ 88/8 5 6 -1 -16.67 
2. วัดไทรใหญ ่ รัตภมู ิ 123/8 8 9 -1 -11.11 
3. บ้ำนควน หำดใหญ ่ 143/8 9 10 -1 -10.00 
4 บ้ำนกรอบ ควนเนียง 162/8 9 10 -1 -10.00 
5 บ้ำนม่วง ควนเนียง 200/8 10 11 -1 -9.09 
6. บ้ำนควนเนียง ควนเนียง 751/22 32 35 -3 -8.57 
7. บ้ำนห้วยโอน รัตภมุ ิ 352/11 15 16 -1 -6.25 
8. บ้ำนไร ่ หำดใหญ ่ 226/11 16 17 -1 -5.88 
9. ทุ่งปรือพิทยำคม หำดใหญ ่ 280/11 16 17 -1 -5.56 
10. บ้ำนคลองนกกระทุง บำงกล  ำ 321/11 17 18 -1 -5.56 
11. บ้ำนท่ำมะปรำง รัตภมู ิ 356/13 20 21 -1 -4.76 
12. บ้ำนฉลุง หำดใหญ ่ 458/15 22 23 -1 -4.35 
13. วัดเทพชุมนุม หำดใหญ ่ 587/18 26 27 -1 -3.70 
14. บ้ำนโคกเมำ บำงกล  ำ 524/17 27 28 -1 -3.57 
15. บ้ำนก ำแพงเพชร รัตภมู ิ 655/21 30 31 -1 -3.23 
16 วัดแม่เตย หำดใหญ ่ 35/8 6 3 3 100 
17 บ้ำนท่ำไทร หำดใหญ ่ 63/8 6 5 1 60 
18 เสนำณรงค์วิทยำ หำดใหญ ่ 120/8 11 7 4 57.14 
19 บ้ำนหินผุด หำดใหญ ่ 99/8 9 6 3 50 
20 บ้ำนคลองเปล หำดใหญ ่ 45/8 6 4 2 50 
21 วัดเจรญิภผูำ รัตภมู ิ 88/8 9 6 3 50 

 

4% 

80% 

16% 

วุฒกิารศึกษา 

ต ่ำกวำ่ ป.ตรี 

ปริญญำตรี 

ปริญญำโท 

แผนภูมิแสดงวุฒิกำรศึกษำของทรัพยำกรบุคคลในสังกัด สพป.สงขลำ เขต 2 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

 
 
 

ที  โรงเรียน อ ำเภอ 
นักเรียน/
ห้องเรียน 

ครู/บร. 
ตำม 
จ.18 

ขำด/เกิน ร้อยละ 

22 วัดจังโหลน รัตภมู ิ 53/8 6 4 2 50 
23 บ้ำนหัวไทร ควนเนียง 98/8 7 6 1 50 
24 บ้ำนวังหรัง หำดใหญ ่ 82/8 7 6 1 50 
25 บ้ำนโคกเมือง ควนเนียง 55/8 5 4 1 50 
26 บ้ำนห้วยลึก ควนเนียง 52/8 5 4 1 50 
27 บ้ำนเกำะใหญ ่ ควนเนียง 112/8 10 7 3 42.86 
28 บ้ำนทุ่งน้ ำ หำดใหญ ่ 111/8 9 7 2 42.86 
29 บ้ำนคลองปอม หำดใหญ ่ 113/8 9 7 2 42.86 
30 บ้ำนคลองช้ำง ควนเนียง 80/8 7 5 2 40 
31 บ้ำนกองอิฐ รัตภมู ิ 31/7 4 3 1 33.33 
32 วัดบำงศำลำ คลองหอยฯ 37/8 4 3 1 33.33 
33 บ้ำนควนนำ รัตภมู ิ 86/8 8 6 2 33.33 
34 บ้ำนใต้ หำดใหญ ่ 334/10 19 15 4 33.33 
35 วัดปรำงแก้ว คลองหอยฯ 119/8 9 7 2 28.57 

โรงเรียนขำดอัตรำก ำลัง 15 โรง โรงเรียนมีอัตรำก ำลังเกินเกณฑ ์ 92 โรง 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

 
 

3.ข้อมูลวุฒิกำรศึกษำ/ วิชำเอกของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วิชำเอก จ ำนวน (คน) สอนกลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย 168 301 
คณิตศำสตร ์ 65 192 
วิทยำศำสตร ์ 121 121 
สังคมศึกษำ  182 102 
ภำษำต่ำงประเทศ 71 96 
ศิลปศึกษำ ดนตรี นำฎศลิป ์ 33 30 
สุขศึกษำ พละศึกษำ 75 39 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 107 46 
กำรประถมศึกษำ (ทุกกลุ่มสำระ) 334 139 
กำรศึกษำปฐมวัย 98 120 
พัฒนำผู้เรียน  68 
รวมครูผู้สอน 1,254 คน 1,254 คน 
กำรบริหำรกำรศึกษำ 154  
อื น ๆ (ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน/นกักำร/ลูกจ้ำง/ธุรกำรโรงเรียน ฯ) 466  
รวม 1,874 คน  
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

 

4. สมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในองค์กรที่วัดประเมินผลปี 2559 
    ตำมหลักเกณฑ์ส ำนกังำน ก.พ.ร.ในปี 2556 และปรับปรุงใหม่(เก็บ20 ม.ค.59) 

กิจกรรมกำรประเมิน จ ำนวน (คน) คิดเป็น(ร้อยละ) ระดับคุณภำพ 
1.กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1.1.ควำมสำมำรถในเนื้อหำสำระที่สอน 
-ภำษำไทย 586 43.80 4 
-คณิตศำสตร ์ 502 37.52 4 
-วิทยำศำสตร ์ 398 29.75 4 
-สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 428 31.99 4 
-สุขศึกษำและพลศึกษำ 401 29.83 4.5 
-ศิลปะ 399 29.82 4 
-กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 448 33.48 4.5 
-ภำษำต่ำงประเทศ 429 32.06 4 
-กิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 953 71.23 4.5 
-อื น ๆ 525 39.24 4 

รวมระดับคุณภำพในควำมสำมำรถเนื้อหำสำระที่สอน 4.15 
1.2.ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมบริบทของสถำนศึกษำ กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้
เหมำะสมกับบริบทของผู้เรียน 
1.2.1.กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้ได้อย่ำงมีระบบ 
 

1338 1000 4 

1.2.2.กำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที สอดคล้องกับบริบทของ
เนื้อหำ 
        และผู้เรียน 

1338 100 4 

1.2.3.กำรจัดกำรเรียนรู้ได้หลำกหลำยเหมำะสมกับเนื้อหำ 
        และบริบทของผู้เรยีน 

1338 100 4 

รวมระดับคุณภำพควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 4 
1.3.ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1.3.1.กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้ได้อย่ำงมีระบบ 
       โดยมีองค์ประกอบที สอดคลอ้งกัน 

1338 100 4 

1.3.2.กำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที เน้นกำรปฏิบตัิจริงเพื อให้ 
        ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็นและแก้ปัญหำได ้

1338 100 4.5 

1.3.3.กำรจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนเลอืกเรียนตำมควำมสำมำรถ 
       และควำมสนใจ 

1338 100 4 

1.3.4.กำรใช้สื อกำรเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู ้
        ที หลำกหลำย 

1338 100 4 

รวมระดับคุณภำพควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 4.125 
2.กำรพัฒนำผู้เรียน 

2.1. ควำมสำมำรถในกำรปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม 
2.1.1.กำรจัดกิจกรรมได้หลำกหลำยเหมำะสมกับธรรมชำต ิ 1338 100 4 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

กิจกรรมกำรประเมิน จ ำนวน (คน) คิดเป็น(ร้อยละ) ระดับคุณภำพ 
       ของผู้เรียน 
2.1.2.กำรจัด หรือสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมไดส้อดคล้อง 
       กับสำระกำรเรยีนรู ้

1338 100 4.5 

รวมระดับคุณภำพควำมสำมำรถในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 4.25 
2.2.ควำมสำมำรถในกำรปลูกฝังควำมเป็นประชำธิปไตย 
2.2.1.กำรจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้จกัรับฟังควำมคิดเห็นของ 
        ผู้อื น หรือยอมรับมติของกลุ่ม 

1338 100 3.5 

2.2.2.กำรจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกำรแลกเปลี ยน 
        ควำมคิดเห็นและในกำรปฏบิัติกิจกรรมของกลุ่ม 

1338 100 4.5 

2.2.3.กำรจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้จกัใช้เหตุผลไตร่ตรอง 
        ในกำรตัดสินใจ 

1338 100 4 

2.2.4.กำรจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีควำมตระหนักในเรื อง 
        สิทธิมนุษยชน 

1338 100 4 

รวมระดับคุณภำพควำมสำมำรถในกำรปลูกฝังควำมเป็นประชำธปิไตย 4 
2.3.ควำมสำมำรถในกำรจดัระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
2.3.1.กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรยีน 1338 100 3.5 
2.3.2.กำรวิเครำะห์ปัญหำเพื อหำทำงช่วยเหลือผู้เรียน 1338 100 4 
2.3.3.กำรแนะแนวและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้เรยีนทั้งกลุ่มดี  
       กลุ่มเสี ยงและกลุ่มที มีปญัหำ 

1338 100 4 

2.3.4.กำรติดตำมประเมินผล กำรแนะแนวและให้ค ำปรึกษำ 
        แก่ผู้เรียน 

1338 100 4 

2.3.5.กำรจัดท ำระบบกลุ่มดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 1338 100 4 
รวมระดับคุณภำพควำมสำมำรถในกำรจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 3.9 

3.กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
3.1.ควำมสำมำรถในกำรจดับรรยำกำศกำรเรียนรู ้
3.1.1.กำรจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกลำ้แสดงออก  
      แสดงควำมคิดเห็น พูดคุยโตต้อบในสิ งที เกี ยวข้องกับ
บทเรียน 

1338 100 4 

3.1.2.กำรจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนปฏบิัติงำนร่วมกัน 1338 100 4.5 
3.1.3.กำรจัดมุมประสบกำรณ์และสื อที เอื้อต่อกำรจดักำร
เรียนรู ้

1338 100 4.5 

3.1.4.จัดกิจกรรมเพื อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 1338 100 4 
รวมระดับคุณภำพควำมสำมำรถในกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 4.25 

4.กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และกำรวิจัย 
4.1.ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห ์
4.1.1.กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำจุดแข็ง จุดอ่อนของ 
ร.ร. 

1338 100 3.5 

4.1.2.กำรวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 1338 100 4 
รวมระดับคุณภำพควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ 3.75 

4.2.ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ 
4.2.1.กำรจัดท ำแผน/โครงกำรเพื อกำรจัดกำรเรียนรู้ 1338 100 4 
4.2.2.กำรบูรณำกำรควำมรู้ทั้งภำยในและระหว่ำง 1338 100 3.5 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

กิจกรรมกำรประเมิน จ ำนวน (คน) คิดเป็น(ร้อยละ) ระดับคุณภำพ 
       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4.2.3.กำรบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
        ชีวิตประจ ำวัน 

1338 100 4 

รวมระดับคุณภำพควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห ์ 3.83 
ประมวลผลในภำพควำมทั้งหมด 4.03 

                 
                   จำกกำรสรุปภำพรวมของสมรรถนะครูรำยบุคคลข้ำงต้น พบว่ำ ครูในสังกัดมีคุณภำพ

สมรรถนะภำพรวมอยู่ใน ระดับ4  “ผ่ำนกำรพัฒนำ เนื่องจำกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ/ทักษะ   ท่ี

ได้รับจำกกำรพัฒนำดีมำก สำมำรถ คิดค้นพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เผยแพร่ผลงำนให้เป็น
ที่ยอมรับ เป็นแบบอย่ำงท่ีดีและมีผลงำนที่มีคุณภำพ”   

5. กำรเปรียบเทียบกำรวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   ปี 2559 และป ี2560     โดยจัดเก็บข้อมูลให้รำยงำนผลภำยในวันที  20 มกรำคม  

กิจกรรมกำรประเมิน ปี 2559 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภำพ 

ปี 2560  
ร้อยละ/ 

ระดับคุณภำพ 

ระดับต่ำง 
ของคุณภำพ 

1.กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.1.ควำมสำมำรถในเนื้อหำสำระที่สอน 
-ภำษำไทย 43.80   (4) 42.56   (4.49) -1.24      (+0.49) 
-คณิตศำสตร ์ 37.52   (4) 41.23   (4.49) +3.71     (+0.49) 
-วิทยำศำสตร ์ 29.75   (4) 31.72   (4.49) +1.97     (+0.49) 
-สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 31.99   (4) 40.06   (4.49) +8.07     (+0.49) 
-สุขศึกษำและพลศึกษำ 29.83   (4.5) 29.70   (4.49) -0.13      (-0.01) 
-ศิลปะ 29.82   (4) 31.18   (4.49) +1.36     (+0.49) 
-กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 33.48   (4.5) 35.23   (4.49) +1.75     (+0.01) 
-ภำษำต่ำงประเทศ 32.06   (4) 23.77   (4.49) -8.29      (+0.49) 
-กิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 71.23   (4.5) 49.96   (4.49) -21.27     (-0.01) 
-อื น ๆ 39.24   (4) 29.23   (4.49) -10.01     (+0.49) 

รวมระดับคุณภำพในควำมสำมำรถเนื้อหำสำระที่สอน    
1.2.ควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรยีนรู้ตำมบริบทของ 
     สถำนศึกษำ กำรปรับเปลี ยนกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
     ให้เหมำะสมกับสภำพบริบทของผู้เรียน 

4.125 4.38 +0.255 

2.กำรพัฒนำผู้เรียน 
2.1.ควำมสำมำรถในกำรปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรมและ 
     กำรสร้ำงปลูกฝังค่ำนยิมไทย 12 ประกำร 

4.25 4.5 +0.25 

2.2.ควำมสำมำรถในกำรปลูกฝังควำมเป็นประชำธิปไตย 4 4.5 +0.5 
2.3.1.ควำมสำมำรถในกำรจัดระบบดูแลและช่วยเหลือ 3.9 4.5 +0.6 
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กิจกรรมกำรประเมิน ปี 2559 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภำพ 

ปี 2560  
ร้อยละ/ 

ระดับคุณภำพ 

ระดับต่ำง 
ของคุณภำพ 

       ผู้เรียน 
3.กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 

3.1.ควำมสำมำรถในกำรจดับรรยำกำศกำรเรียนรู ้ 4.25 4.25 0 
4.กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และกำรวิจัย 

4.1.ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห ์สังเครำะห์และกำรวิจัย 
     และควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ 

3.75 4.2 +0.45 

5. สมรรถนะหลักของกำรเป็นข้ำรำชกำร 
1.มีสมรรถนะหลักของกำรเป็นข้ำรำชกำรที ด ี  4.45 4.45 

ประมวลผลในภำพควำมทั้งหมด 4.046 4.397 +0.351 
 

หมายเหตุ : ข้อ1 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน  อ่านผลได้ : ครูผู้รับผิดชอบการสอนภาษาไทย 

มีจ านวนร้อยละ 43.80 มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 4 

         สรุปผลการเทียบเคียงระดับคุณภาพด้านสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในสังกัด พบว่า  
กระบวนการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ที่ได้จัดท าขึ้นตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 2559-2560     ของ สพป.สงขลา เขต 2 ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
  1. ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์โดยเฉลี่ยในปี 2560 อยู่ในระดับ 4.49 ถึงร้อยละ 
78.121  มากกว่าปี 2559 ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4 ร้อยละ 68.9 
  2.ในปี 2560 ได้มีการเพิ่มการวัดประเมินสมรรถนะหลักของการเป็น 
ข้าราชการ  พบว่ามีค่าสมรรถนะอยู่ในระดับ 4.4.  หรือ 
  ทรัพยากรบุคคลที่มีคะแนน 4-4.8 คิดเป็นร้อยละ 50.62 
  ทรัพยากรบุคคลที่มีคะแนน 5 คิดเป็นร้อยละ 42.72   
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             ผลเปรียบเทียบครูผู้สอนมีบทบำทภำรกิจหน้ำที ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

วิชำกำร ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ภำษำไทย ครูสอนภำษำไทยลดลง1.24 และมีสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้นถึง 0.49 

คณิตศำสตร์ ครูสอนเพิ มข้ึนถึง3.71 และมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
วิทยำศำสตร์ ครูสอนเพิ มข้ึนถึง 1.97 และมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
สังคม ครูผู้สอนเพิ มข้ึน 4.49 และมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้น  0.49 
สุขศึกษำ ครูสอนลดลงจำกเดิม 0.13 แต่มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้ต  ำลง 0.01 
ศิลปะ ครูสอนเพิ มข้ึนถึง 1.36 แต่มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
ก.พอ. ครูสอนเพิ มข้ึนถึง 1.75 และมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้น 0.01 
ภำษำอังกฤษ ครูผู้สอนลดลงถึง 8.29  แต่มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
กิจกรรม ฯ ครูสอนเพิ มข้ึนถึง1.97 และมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
อื น ๆ ครูสอนเพิ มข้ึนถึง 8.07 และมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
 
   สรุป  จำกกำรวิเครำะห์เทียบเคียงควำมรับผิดชอบของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้เพื อให้เกิดควำมเหมำะสม และควำมถนัดแล้ว มีสมรรถนะที พึงประสงค์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงปี 2556 และปี 2558     พบว่ำ   แม้ในบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที ครูผู้สอน
ไดร้ับมอบหมำยให้รับผิดชอบจะมีจ ำนวนลดลงจำกปี 2556 แต่ค่ำสมรรถนะที พึงประสงค์ยังเพิ มขึ้น โดย 
มีข้อสังเกต  :   ครูในแต่ละกลุ่มสำระได้รับกำรส่งเสริม เพิ มเติมเต็มองค์ควำมรู้เพื อใช้ในกำรพัฒนำสร้ำง 
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตรงกับสภำพควำมต้องกำร  และน ำสู่กำรทบทวนปรับปรุงพัฒนำงำนได้เป็น
อย่ำงดี 
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5. ควำมต้องกำรพัฒนำสร้ำงเสริมสมรรถนะของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ในโรงเรียน 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรสืบค้นหำหน่วยงำน
ภำครัฐที จัดกิจกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น ส ำนักงำน ก.พ. และส ำนักงำน ก.พ.ร. ฯ ที ด ำเนินกำร
จัดกิจกรรม/หลักสูตรพัฒนำสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนทำงสื อ  Online     พร้อมแจ้ง
รำยละเอียดแนบเอกสำรแบบส ำรวจสมรรถนะเพื อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ได้พิจำรณำเนื้อหำ
หลักสูตร เลือก/แจ้งควำมประสงค์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมพัฒนำ สรุปได้ดังนี้ 
http://www.opdcacademy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2316 
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำใช้ระบบ TEPE Online ของ สพฐ. เพื อ
พัฒนำตนเองตำมสำระหลักสูตรควำมต้องกำรพัฒนำของตนเอง ซึ งสรุปได้ว่ำมีผู้สมัครเข้ำฝึกอบรมพัฒนำ 
ครบร้อยละ 100 แบ่งเป็น 

  5.1. กำรฝึกอบรมพัฒนำในระบบของส ำนักงำน ก.พ. /ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

ที  กิจกรรม/หลักสูตร จ ำนวน(คน) 
1 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำให้

เป็นองค์กรคุณภำพ 
218 

2 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื อแก้ปัญหำโดยประยุกต์ใช้แนวคิด
กำรแสวงหำควำมรู้จำกสื อสังคมออนไลน์/เว็บไซต์ 

566 

3 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 140 
4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเพื อรองรับกำรเปลี ยนแปลงทำงกำรศึกษำ 458 
5 กลยุทธ์เพิ มศักยภำพผู้น ำทำงวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 293 
6 สร้ำงภำวะผู้น ำโดยกำรสอนงำน (Coaching) 162 
7 พัฒนำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 100 
8 กำรออกแบบกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิจัยเพื อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 527 
9 Backward Design 267 
10 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 669 
11 กำรออกแบบและพัฒนำเครื องมือเก็บข้อมูลส ำหรับงำนวิจัยเพื อกำรพัฒนำ 

กำรเรียนรู้ 
397 

12 ภำษำอังกฤษ : เสริมทักษะในกำรอ่ำน 348 
13 ภำษำอังกฤษ : เสริมทักษะในกำรออกเสียง 345 
15 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 88 
16 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 92 
17 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 245 
18 กำรสร้ำงทีมงำนที มีประสิทธิภำพ 204 

http://www.opdcacademy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2316
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ที  กิจกรรม/หลักสูตร จ ำนวน(คน) 
19 กำรจัดท ำตัวชี้วัด 330 
20 ทักษะกำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำ 246 
21 กำรวำงแผนกลยุทธ์ 140 
22 กำรคิดเพื อประสิทธิผลของงำน 172 
23 กำรสื อสำรเพื อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรท ำงำน 256 
24 เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ 213 
25 กำรบริหำรควำมเสี ยงและกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 102 
26 กำรคิดเชิงสังเครำะห์ 280 

 

 
 

 

  5.2. เข้าฝึกอบรมพฒันาผ่านระบบ TEPE Online 

    1) ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน สมัครเป็นสมาชิกและเข้าระบบเพื่อรับการฝึกอบรมพัฒนา 
อย่างน้อย คนละ 2 สาระหลักสูตร ร้อยละ 100 
   2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด สมัครเป็นสมาชิกและเข้าระบบ
เพ่ือรับการฝึกอบรมพัฒนาตามสาระหลักสูตรที่ต้องการ ร้อยละ 98 
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       สภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขสภำพปัญหำ 

 

    กำรวัดประเมินสมรรถนะในครั้งนี้ เพื อหำข้อมูลฐำนและสภำพปัญหำที ท ำให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที เป็นอุปสรรค์ที ส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แม้องค์กรที มีส่วน
เกี ยวข้องจะมุ่งมั น พัฒนำกระบวนกำรเพื อแก้ไขจุดบกพร่องในแต่ละปีแต่ละเรื องก็ยังพบว่ำยังคงมีสภำพ
ปัญหำที หลำกหลำยเข้ำมำ ส ำหรับในปี 2558 มีกำรรวบรวมสรุปสภำพปัญหำได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนไม่ตรงตำมวุฒิ  = เป็นสภำพปัญหำยอดนิยมของครูผู้สอนระดับประถมศึกษำที จะต้อง
ใช้วิธีกำรพัฒนำเสริมเพิ มองค์ควำมรู้  ให้มีศักยภำพควำมพร้อมให้กับทรัพยำกรบุคคล    ถือเป็นกำรแก้ไข
สภำพปัญหำดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี 
  2. กำรจัดพัฒนำของต้นสังกัด( สพฐ. )ไม่ตรงกับสภำพควำมต้องกำรของครู = เป็นสภำพปัญหำ 
ที อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของหน่วยงำนในสังกัด เนื องจำกในแต่ละส ำนักใน สพฐ. ก็น ำนโยบำยสู่กำรคิด
และจัดกิจกรรมเพื อตอบสนองและขับเคลื อนนโยบำยให้ส ำเร็จบรรลุผล    โดยไม่ได้มีกำรหลอมรวม หรือ
บูรณำกำรระหว่ำงส ำนักเพื อมิให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน และกระบวนกำรสอบถำม  จัดเก็บข้อมูลเพื อกำรแก้ไข
สภำพปัญหำให้ตรงจุด  =  ซึ งในปี 2558   ได้มีกำรแก้ไขสภำพปัญหำนี้โดยกำรจัดพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำโดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที กำรปฏิบัติงำนเป็นฐำน ด้วยระบบ TEPE Online คือ กำรพัฒนำ
ตำมควำมต้องกำรของตนเองเป็นหลัก 
  3. ครูมีเวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนค่อนข้ำงน้อย  
เนื องจำกกิจกรรมกำรพัฒนำของต้นสังกัดที มำจำกหลำกหลำย 
ส ำนัก ควรมีกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำในช่วงปิดภำคเรียน  =   
เนื องจำกปัญหำและเงื อนไขด้ำนงบประมำณ และนโยบำย 
กำรสร้ำงควำมคุ้มค่ำต่อต้นทุนผลิตภำครัฐ และระเบียบ 
กฎหมำยที เกี ยวข้อง  ท ำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำเป็นจะต้องรับบทบำทหน้ำที  ที หลำกหลำยจำก
กำรเป็นครูผู้สอน 
  4. นโยบำย จุดเน้นของกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของภำครัฐที เปลี ยนแปลงอยู่เสมอตำม
นโยบำยของรัฐบำลที เข้ำมำบริหำรจัดกำร   เป็นสภำพปัญหำที ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกิดทัศนคติที 
เป็นลบ   มองภำพรวมเป็นกำรปรับเปลี ยนรูปแบบกระบวนกำรจนไม่สำมำรถตั้งรับได้ทัน    และขำดควำม
ต่อเนื องไม่ยั งยืน = สร้ำงควำมตระหนัก เห็นคุณค่ำของตนเอง และยอมรับควำมเปลี ยนแปลง พร้อมที จะ
น ำสิ งที ดีในตนเองมำทบทวน ปรับประยุกต์ใช้ตำมแนวทำงขั้นตอนของนโยบำยนั้น ๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์   
โดยไม่จ ำเป็นต้องหยุดในสิ งที ดี มีอยู่แล้วมำท ำใหม่ตำมนโยบำย แต่น ำนโยบำยใหม่มำเป็นตัวพัฒนำงำนให้
เกิดประสิทธิภำพ 
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   5. ขำดกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ ประเมินผล  = กำรจัดท ำแผนกำรสอนที เป็นปัจจุบัน
และน ำแผนสู่กำรปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รู้จักทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแผนจำกข้อมูลที มีกำรวัดประเมินผล 
ที เกิดขึ้นกับนักเรียน หำแนวร่วมเพื อแลกเปลี ยนเรียนรู้พัฒนำต่อยอดสิ งที มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็น
กำรพัฒนำสมรรถนะตนเองที ส ำคัญที สุด 
  6. กำรขำดคุณสมบัติกำรเป็น Knowledge Worker = องค์กรกระตุ้นส่งเสริม ให้ควำมตระหนัก
และเจตคติของกำรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เปิดใจรับ กล้ำน ำเสนอสิ งที มีสู่เวทีกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้ สร้ำงทีมงำน
โดยน ำสื อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

       กระบวนกำรพัฒนำเสริมสร้ำงสมรรถนะขององค์กร 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับสภำพ
ปัญหำที มี เพื อเสริมเพิ มสมรรถนะให้กับทรัพยำกรบุคคล ให้กลุ่มเป้ำหมำยมีศักยภำพควำมพร้อมทั้งนี้อยู่
บนพื้นฐำนของกำรด ำเนินงำนที ตอบสนองนโยบำย สร้ำงควำมคุ้มค่ำต่อต้นทุนผลิตภำครัฐ ไม่รบกวนเวลำที 
ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีกิจกรรมที ส ำคัญ ดังนี้ 
 1. ใช้กำรเรียนรู้ด้วย e-Learning ของหน่วยงำนหลักของภำครัฐ    ด้วยสื อเทคโนโลยีตำมควำม
ต้องกำรพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้สืบค้น ประสำนงำนเพื อให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้มีกำรพัฒนำที หลำกหลำย โดยแจ้งประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำรับกำรกำรอบรมพัฒนำผ่ำนระบบของส ำนักงำน ก.พ. 
http://www.opdcacademy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2316 
จำกสถำบันพัฒนำครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ ฯ   และที ส ำคัญคือระบบ TEPE Online ของ สพฐ. ที  
ได้จัดพัฒนำขึ้นเพื อส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำตนเองและกำรใช้เวลำว่ำงและทรัพยำกรที มีอยู่ในส ำนักงำน
และสถำนศึกษำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.กระตุ้นส่งเสริมกำรใช้ “กำรจัดกำรควำมรู้” ในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กร 
เพื อให้ทรัพยำกรบุคคลในองค์กรเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ มุ่งสร้ำงเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม   เปิดโอกำสให้มีเวที
แลกเปลี ยนเรียนรู้ ร่วมหำรือแลกเปลี ยนเรียนรู้และส่งเสริมสร้ำงควำมตระหนักเห็นคุณค่ำควำมส ำคัญของ
ตนเองที จะพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำนให้เกิดประสิทธิภำพได้ ด้วยกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลำ2” 
  3. กำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (ID-Plan) เพื อให้รู้จักกำรวัดประเมินผลตนเอง และกำรน ำ
ข้อมูลที ได้มำ ทบทวน ปรับปรุง ตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพงำนเพื อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที องค์กร
ก ำหนด 
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ผลส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง 

   ในกำรวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยผู้บริหำรโรงเรียน ได้มีกำร
จัดท ำแบบส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1,380 คน โดย
สรุปผลได้ดังนี้ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   และพบว่ำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองตำม 
บทบำทหน้ำที ที ได้รับมอบหมำย ตลอดจนต้องกำรให้องค์กรส่งเสริมกำรพัฒนำในกำรจัดท ำสื อ เครื องมือ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที รับผิดชอบ ถึงร้อยละ 74.20 
   ซึ่งสรุปได้ว่ำ  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมตระหนัก และมีเจตคติที ดีมีควำม
พร้อมที จะพัฒนำตนเอง เพื อพัฒนำงำนและองค์กร โดยเฉพำะกำรตอบสนองนโยบำยภำครัฐ สำมำรถ
ตอบสนองกำรควำมต้องกำรของนักเรียน เกิดควำมคุ้มค่ำต่อต้นทุนผลิตภำครัฐ ด้วยกำรมีควำมพร้อมที จะ
เข้ำร่วมกำรพัฒนำตนเองโดยใช้ระบบ e-Learning เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

ที  กิจกรรม จ ำนวน ร้อยละ 
1 กำรพัฒนำกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วย 

Brain-Based Learning 
491 35.58 

2 กำรใช้เทคนิค Coaching and Mentoring เพื อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ ร่วมหำรือ วิพำกษ์เติมเต็มระหว่ำงกัน 

928 66.08 

3 กำรใช้ KM (กำรจัดกำรควำมรู้)เพื อพัฒนำสร้ำงคุณภำพงำน 1,125 81.52 
ระยะเวลำที ต้องกำรพัฒนำ 

1 วันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 09.30-15.00 น. 657 47.61 
2 ทุกวันท ำกำรในระหว่ำงเวลำ 15.30-17.00 น. 912 66.08 
3 วันปิดภำคเรียน โดยใช้วันศุกร์ เสำร์ อำทิตย์ 780 56.52 

กำรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำผ่ำน e-Larning 
1 พร้อมเข้ำร่วมในกำรฝึกอบรม พัฒนำอย่ำงระบบ e-Learning 1,024 74.20 
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                                                ส่วนที่ 4 
                      ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นของทรัพยำกรบุคคล 
 
   การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นจะต้องยึดถือนโยบายจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีสมรรถนะที่พึงประสงค์
ในการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะที่สูงและทันสมัยโดยมี 
ข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคม   ซึ่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตอบสนองนโยบาย    ได้ก าหนดเป็นคู่มือและเครื่องมือวัดประเมินผล 
ใน “เกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็น 
เครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีข้าราชการและบุคลากรจะต้องมี
ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

1.ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบัติงำนในฐำนะข้ำรำชกำร 
 
   ทักษะที่จ าเป็นในสังคมแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21  เพ่ือให้รองรับกับวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาระบบราชการ         “ระบบราชการไทยมุ่งเน้นการพัฒนาการท างานเพื่อประชาชนและรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    ยกระดับขีด
สมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท างานกับทุกภาค
ส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน” โดย
ข้าราชการทุกคนจะต้องมีทักษะ ดังนี้ 
   1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  หมายถึง ทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 
   3. ทักษะการค านวณ  หมายถึง ทักษะในการท าความเข้าใจและคิด 
ค านวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
   4. ทักษะการจัดการข้อมูล หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล  
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล 
 

2.สมรรถนะหลักส ำหรบักำรปฏิบัติงำน (Core Competency)  
 

   สมรรถนะหลัก เป็นคุณสมบัติที่เก่ียวกับความสามารถ ความพร้อมในการปฏิบัติงานที่
ข้าราชการทุกคน ทุกระดับ ต้องพึงมี เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
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   1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  คือ  ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ดี 
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนั้นอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น รวมทั้ง การสร้างสรรค์พัฒนางาน หรือการมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายความสามารถที่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ยังไม่เคย
ปฏิบัติให้ส าเร็จมาก่อน 
   2. บริกำรที่ดี (Service Mind)  คือ  ความตั้งใจ ความมีจิตอาสา มุ่งม่ันพยายามของ
ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชนผู้รับบริการ จนเป็นที่ประทับใจ 
   3. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Expertise) คือ  การเป็นนักจัดการความรู้ 
สนใจใฝ่รู้  ศึกษาค้นคว้า  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสั่งสมความรู้ความสามารถ
ทั้งทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับประยุกต์พัฒนางาน ให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
   4. กำรยึดม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม (Integrity) คือ การยึดมั่น 
ด ารงตนประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการที่ดี 
   5. กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork)  คือ ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วน
หนึ่งของทีม ขององค์กร โดยสามารถปฏิบัติในฐานะเป็นสมาชิก หรือเป็นหัวหน้าทีมได้เป็นอย่างดี และ
สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกทุกคนในองค์กรด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์ 
 

3.สมรรถนะประจ ำกลุม่/งำน ส ำหรับกำรปฏบิัติงำน (Functional Competency)  
  

   เป็นคุณสมบัติสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง หรือแต่ละบริบทของงานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  ซึ่งประกอบด้วย 
   1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  คือ  การท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์
สถานการณ์ประเด็นปัญหา แนวคิด โดยแยกประเด็นเป็นส่วนย่อย ๆ หรือเป็นขั้นตอนการด าเนินงาน และ
สามารถจัดล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุและผลที่มีได้อย่างครอบคลุม 
   2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) คือ  การคิดเชิงสังเคราะห์ มองภาพ
งานในองค์รวมเพื่อจัดประเด็น สรุปรูปแบบการเชื่อมโยงของงาน หรือปรับประยุกต์แนวทางจาก
สถานการณ์หรือข้อมูลทัศนะแนวคิดต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดในการด าเนินงานใหม่ ๆ  
   3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others) คือ ความเอาใจใส่ ตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนา
ผู้อื่นในองคก์รให้มีศักยภาพ สุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ  
และมีทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของปฏิบัติงาน 
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   4. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) คือ การก ากับ ดูแล
ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย หรือตามต าแหน่ง
หน้าที่ การก ากับดูแลนี้หมายถึงการออกค าสั่งโดยปกติท่ัวไปจนถึงการใช้อ านาจตามกฎหมาย  
   5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) คือ ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ 
   6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) คือ การรับรู้ข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับประยุกต์ความเข้าใจเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันได้ 
   7. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) คือ ความสามารถในการรับฟัง
และเข้าใจความหมายตรงกัน ความแฝง ความคิด ตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่ติดต่อด้วย 
   8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) คือ 
ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจ หน้าที่ไม่เป็นทางการในองค์กรของตนและองค์กรอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งการคาดการณ์ได้ว่านโยบาย
ภาครัฐ แนวโน้มทางการเมืองและเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นและมีผลต่อ
องค์กร 
   9. การด าเนินการเชิงรุก  (Proactiveness) คือ การเล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาส พร้อม
ทั้งการจัดการเชิงรุกกับปัญหา โดยไม่ย่อท้อ หรือการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   10.การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) คือ ความใส่ใจ 
ที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
โดยติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการท างานเพ่ือความถูกต้องของกระบวนงานในทุกขั้นตอน 
   11. ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) คือ ความม่ันใจในความสามารถ ศักยภาพ
ความพร้อมและกระบวนการตัดสินใจของตนเองที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผล โดยเลือกวิธีปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพสร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐและสามารถแก้ไขสภาพปัญหาให้บรรลุผล 
   12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) คือ ความสามารถในการปรับตัว และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคน/ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่างพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
   13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) คือ ความสามารถที่จะ
สื่อสารความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นและทีมงานเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนให้
ความร่วมมือ 
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   14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) คือ ความซาบซึ้งในอรรถรส และเห็น
ของศิลปะท่ีเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ/ท้องถิ่น และสามารถน ามาปรับประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์
พัฒนางานของตนได้ 
   15. ความผูกผันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) คือ จิตส านึกหรือ
ความตั้งใจที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของส่วนราชการ ยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว 
   16. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) คือ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉัน
มิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในองค์กรและประชาชนผู้ใช้บริการ 

 

4.สมรรถนะทรัพยำกรบุคคลในองค์กรที่ สพป.สงขลำ เขต 2 คำดหวัง 
 

   1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   2. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   3. เป็นแบบอย่างที่ดี 
   4. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   5. คิดบวก มองโลกในแง่ดี 
   6. สร้างสรรค์ไม่สร้างปัญหา 
   7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา 
   8. การสร้างและการท างานเป็นทีม ด้วยหลัก 
    -ความเป็นกันเอง  
    -ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
    -มีเป้าหมายที่ชัดเจน    
    -มีการสื่อสารที่ดี 
    -ยอมรับในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
    -เปิดใจกว้างยอมรับในเหตุและผล  
    -ปราศจากอคติและความขัดแย้งส่วนตัว 
   ซึ่งหลักเกณฑ์ รายละเอียดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้างต้นจะเป็นข้อมูลฐาน 
ที่ส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ด้วยเครื่องมือขับเคลื่อน      ดังนี้      “คุณภำพน ำ  
คุณธรรมเสริม เพิ่มควำมโปร่งใส ใส่ใจกำรสรำ้งคุณภำพกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ” 
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5. สมรรถนะกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสูเ่ป้ำหมำย 
 

    5.1. สมรรถนะกับการสรรหา คัดเลือกทรัพยากรบุคคลในองค์กร  คือ กระบวนการ
หลักเกณฑ์เพ่ือการคัดเลือก สรรหาทรัพยากรบุคคลเข้าท างานที่ถูกต้องเหมาะสม และเข้ากับสภาพบริบท
ของวัฒนธรรมองค์กร สามารถลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน การฝึกอบรมทรัพยากร
ใหม่ที่มีความสามารถไม่ตรงหรือสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรลงได้ 
   5.2. สมรรถนะกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร   คือ   การให้
ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพ่ือให้มีพฤติกรรม ความรู้ความสามารถในการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21  ตลอดจนการเสริมสร้างความก้าวหน้า การสร้างคุณภาพความมั่นคงในชีวิตการท างานให้กับ
ทรัพยากรบุคคล 
   5.3. สมรรถนะกับความส าเร็จขององค์กรด้วยการวัดประเมินผลงาน   คือ   การวัดภาพ
ความส าเร็จขององค์กร จากกระบวนการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลทั้งใน Input 
และ Output   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐานในการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ท าโดย  การประเมินงานที่รับมอบหมาย และการประเมินพฤติกรรมในการท างาน หรือ 
สมรรถนะ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถด าเนินการได้จากทรัพยากรบุคคลจัดท า “แผนพัฒนารายบุคคล(ID-Plan)”  
ซึ่งการวัดประเมินผลมีกระบวนการขั้นตอนที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1.ทรัพยากรบุคคลในองค์กร  มีองค์ประกอบในการวัดประเมินผล ดังนี้ 
 -ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและประเมินสมรรถนะ 
 -ตัวชี้วัดที่มาจาก... 
   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส่งผล/สนับสนุนต่อเป้าหมายตัวชี้วัดของงาน/ 
                         ของผู้บังคับบัญชา/ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบของทรัพยากรบุคคล 
   งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  
2.องค์กรภาครัฐ มีองค์ประกอบในการวัดประเมินผล ดังนี้ 
   -วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
   -บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
   -ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
   5.4. สมรรถนะกับการบริหารผลตอบแทน คือ การน าผลการประเมินผลงานของ
ทรัพยากรบุคคล สู่การก าหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่ตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถ   หรือ
กระบวนการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละช่วงเวลาขององค์กรภาครัฐ ตลอดจนการจ่ายเงินโบนัสตอบ 
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แทนแก่ทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนางานจนประสบผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปี   
 

6. กำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัดองค์กรสู่ทรพัยำกรบุคคล (Individual Scorecard)  

   เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีช่วยให้การบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุผล โดย
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร และความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
พร้อมการก าหนดเป้าประสงค์ผลสัมฤทธิ์และการวัดประเมินผลในแต่ละระดับตั้งแต่องค์กรไปจนถึงบุคคลใน
องค์กร โดยการสร้างแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map)เพ่ือแสดงความเชื่อมโยง การก าหนดตัวชี้วัดในแต่
ละเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมจากองค์กรสู่บุคคล ที่ท าให้บุคคลสามารถน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม   ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ใช้หลักกระบวนการถ่ายทอด
เพ่ือน าสู่การขับเคลื่อนพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนี้ 
   1.หลักการมีส่วนร่วม ที่ให้สมาชิกทุกคนเข้าถึง เข้าใจ และเป็นส่วนส าคัญขององค์กร 
   2.ร่วมหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และการสร้างเป้าหมาย
ความส าเร็จร่วมกัน 
   3.ประกาศ เป้าหมาย ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน ที่ชัดเจน เพ่ือความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
   4.ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรึกษาหารือ การสอน
แนะ(Coach) ในกระบวนการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุง และติดตาม วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยหลัก
ของกัลยาณมิตร  พร้อมการกระตุ้นส่งเสริมให้ตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองที่เป็นส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาสร้างคุณภาพงานขององค์กรให้ส าเร็จบรรลุผล ด้วยกิจกรรมเสริมแรง ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เผยแพร่ขยายผล ด้วยกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา 2” “บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ” 
   5.ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการใช้เวลา ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ ด้วยการวัดประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรใน
สถานศึกษาและการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-Plan) และการพัฒนาตนเองผ่านระบบ  
e-Larning ของหน่วยงานหลักภาครัฐ เช่น ส านักงาน ก.พ. หรือ TEPE Online ของ สพฐ. 
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                                            ส่วนที่ 5  
            รำยละเอียดกิจกรรมของแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปี 2560- 2563 
 
   เพ่ือให้ได้กิจกรรมการด าเนินงานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของภาครัฐและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องและเป็นไป
ตามเป้าหมาย จุดเน้นขององค์กรอย่างสร้างสรรค์       ฉะนั้น    เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเบื้องต้นจะมีการ
เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไทย กับกลยุทธ์ จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นต้นสังกัดร่วมกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานของ สพป./สพม.ในสังกัด   
 

1. ควำมสอดคลอ้งกับนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

1.การสร้างความเป็นเลิศ 
  ในการ ให้บริการประชาชน 

จุดเน้นที2่.ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการสามารถประยุกต์ใช้
ICTที่ทันสมัยสามารถจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนจนเป็นที่ยอมรับ 
กลยุทธ์ที่ 3 และ 4 คือ การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกระบวนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 

2.การพัฒนาองค์การให้มี 
  ขีดสมรรถนะสูงและ 
  ทันสมัยบุคลากรมีความ 
  เป็นมืออาชีพ 

จุดเน้นที่2,3และ4 .ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้
ICTเพ่ือพัฒนาสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธที่ 3และ4 .ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ
ตาม  มาตรฐานที่ก าหนดและ
สามารถ  จัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลให้  นักเรียนพัฒนาอย่างเต็ม

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2.มาตรฐานที ่2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจน
บรรลุเป้าหมายและส่งผลต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

ศักยภาพ และการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ
กระบวนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
 

3. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การบริหารสินทรัพย์ของ 
  ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ 
  สูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตรงตามสายงานและมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
จุดเน้นที6่ หน่วยงานทุกระดับ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจการสร้างเครือข่าย
และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
สพป.ผ่านการประเมินมาตรฐานอยู่
ในระดับดีมากข้ึนไปในทุกตัวชี้วัด 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ                                                                                                                                 
 

4.การวางระบบการ 
  บริหารงานราชการ 
  แบบบูรณาการ 

จุดเน้นท6ี.หน่วยงานทุกระดับ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจการสร้างเครือข่าย
และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
สพป.ผ่านการประเมินมาตรฐานอยู่
ในระดับดีมากข้ึนไปในทุกตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่ 2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ 
ITCและการสื่อสารที่ทันสมัย มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ผลการปฏิบัติงานในเชิงประจักษ์
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
จุดเน้นที1่ และ 3 และ5 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2.มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่ 
การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

ใน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถตาม  
มาตรฐานที่ก าหนดและสามารถ  
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้  
นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
กระบวนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

4. มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศึกษา 

5.การส่งเสริมระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ  จุดเน้นที่ 1 ด้าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่ 4 การทดสอบ การ
ประเมิน การประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และ 
จุดเน้นที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 

1. มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศึกษา 

6.การยกระดับความโปร่งใส
และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความ
เป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ
ห่างไกลยาเสพติด 
จุดเน้นที่7 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
จุดเน้นที่ 8 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ที่
มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาของชาติและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2.มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่ 
การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ                                                               
 

7.การสร้างความพร้อมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
จุดเน้นที่1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียน  การสอนและพัฒนาตนเอง
อย่าง ต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 
จุดเน้นที่ 3 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การสื่อสารอย่างน้อย 1 ภาษา 
จุดเน้นที่ 4.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ                                                                                                                                 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 


