
   

 

 

 

 

 

บทน ำ 
   สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความพร้อมทัดเทียม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
คือ “ทรัพยากรบุคคล” ฉะนั้น  ที่จ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องสร้างพัฒนาคุณภาพให้เท่าเทียม สามารถเป็นต้นแบบที่สร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ     ส านักงาน ก.พ. จึงได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุน ผลักดันให้ส่วนราชการเห็นความส าคัญของการพัฒนาข้าราชการที่มุ่งเน้นสมรรถนะ(Competency) พัฒนา
ขีดความสามารถ (Capability) เพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker)      สามารถปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือให้ภาครัฐมีขีดความสามารถและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล  จากนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ได้ประกาศเป็นจุดเน้นที่ส าคัญ คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ เครือข่าย
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง   จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของ 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่จะต้องพัฒนา 
สร้างเสริมสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้เกิดกับทรัพยากรบุคคลใน 
องค์กรเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสร้างคุณภาพ “ทรัพยากรบุคคล 
ขั้นพ้ืนฐาน”ของประเทศให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ มีศักยภาพ 
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขเป็นที่ยอมรับ   

ปณิธำนที่จะท ำงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   “ใฝ่เรียนรู้  คู่คิดเชิงระบบ เทียบเคียงประสบการณ์เพ่ือเป็นผู้ให้บริการที่เต็มท่ี เต็มใจ เต็มศักยภาพ” 

ที่มำของผลงำนเด่น     
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546      ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดประโยชน์สุข    ตอบสนองความต้องการของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาข้าราชการ
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ(Competency) พัฒนาขีดความสามารถ (Capability)ซึ่งมีการเก็บข้อมูลวัดประเมินผลสมรรถนะ
ความต้องการพัฒนาของข้าราชการเป็นประจ าทุกปี  ตลอดจนแนวคิดการบริหารจัดการงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
(AI4D) ของ ดร.David Cooperrider ศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมองค์กร(Organization Behavior) คณะ Weather 
head School of Management มหาวิทยาลัย Case Western Reserve      ที่ใช้แนวทางใกล้เคียงกับวงจรเดมมิ่ง
(PDCA) เพียงแตใ่ช้หลักคิด “เอาสิ่งที่ดีของทรัพยากรบุคคล”     เป็นหลักเพ่ือให้รู้ว่าขณะนี้ยืนอยู่ตรงไหน แล้วค่อยๆ 
 

 

 

นางกชนิกา  วงศ์วรนุช 

นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ ปฏิบัตหิน้าทีหั่วหน้างานพฒันาบุคลากร 
 

 



 

กระตุ้นส่งเสริมสร้างความฝัน(เป้าหมาย)การพัฒนาไปที่ละข้ัน ท าไปทีละตอน  โดยน าแนวนโยบาย แนวคิด หลักการ
เหล่านี้มาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดกำรด ำเนินงำนของผลงำนเด่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูป บบกร บวนการบริหารจัดการด้านการพฒันาทรัพ ากรบุคคล ด้ว  “ I STRIVE Model” 

Integrity 

 ีศักดิ ศรี  งการ ป น 

 ้าราชการทีด่ี 

 

     สร้ำงอุดมกำรณ และประโย น สุขของผู้ใ ้บริกำร 
1.ทุ่มเทวิริยะอุสาหะเต็มสติก าลังให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
2.การท างานที่ซื่อตรง โปรงใส เป็นธรรมและเท่าเทียม 
3.เป็นKnowledge Workerที่พร้อมพัฒนาตนเองและงานอยู่เสมอ 

Service Mind 

การ ห้บริการ 

ที ่ีปร  ิทธิ าพ 

 

1.ชัดเจนในระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.สร้างกรอบแนวทางการท างาน ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 
3.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

1.สร้างความรู้ ความเข้าใจในงานด้วยกรอบแนวทางการท างาน 
2.กระตุ้นเสริมแรงสู่การปลดปล่อยพลังในการท างาน 
3.ช่วยเหลือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมความส าเร็จ 

Teamwork 

การท างาน ป นท ี 

หรื  ครื   า คุ  าพ 

 Ready 

ควา พร้  ด้ว  

  รรถน ทีพ่งึปร  งค์ 

 

1.ความพร้อมของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน 
2.เสริมทักษะความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

Information 

 ้  ูล  าว าร  

 ล การปร  านงาน 

 

1.มีการจัดท าข้อมูลฐานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย 
2.มีและใช้เครื่องมือสื่อสารที่หลากหลายในการประสานงาน 
3.สร้างความเข้าใจ เข้าถึง ดึงดูดความร่วมมือระหว่างกัน 

Value 

คน ีคุ ค า 

งาน ีคุ  าพ 

 

 

1.มีและกระตุ้นส่งเสริมให้ตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง 
2.หาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิพากษ์ เติมเต็มระหว่างกัน 
3.ชื่นชมเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างเสริมบ ารุงขวัญ 

Exponent 

 กนิ ป้าห า ที ่หนื กว า 

 

 

1.กระตุ้นส่งเสริมการพัฒนางานสู่การสร้างผลงานเด่นที่ต่อเนื่อง 
2.สร้าง ทบทวนปรับปรุง ต่อยอด ขยายผล ผลงานเด่น อยู่เสมอ 

ด้วยกำรบริหำรงำนด้วยจิตวิทยำเ ิงบวก (AI4D Model) ประกอบด้วย 
Discovery=รู้เรา เรามดี/ี Dream=สร้างฝันหาระบบงานท่ีดี/Design=หาขั้นตอนแผนการท างาน/Destiny=ลงมือท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรอบแนวคิด 

กำรบริหำรจ ดกำรด้ำน   นำทร  ยำกรบุคคลที่มีคุณ ำ  ด้วย I STRIVE Model 

 

จุดเน้น ส ป.สงขลำ เขต 2 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ เครือข่ายสถานศึกษาเข้มแข็ง 

แผน   นำทร  ยำกรบุคคล ประจ ำป  2556-2559 ส ป.สงขลำ 2 

กลยุทธ ที่ 4 และจุดเน้นด้านทรัพยากรบุคคลของ ส  . ประจ ำงบป  2557 และจุดเน้นต้นปีงบ 2558 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สพป.สงขลา เขต 2  
(เก็บการวัดประเมินสมรรถนะ ความต้องการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุงแผน  เสนอโครงการ ติดตามผล) 

โครงการพัฒนาสร้างศักยภาพเสริมสมรรถนะทรัพยากรบุคล และกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

กิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา2” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 

 

กระบวนกำรบริหำรจ ดกำรสู่กำรป ิบ ติงำนด้ำน   นำทร  ยำกรบุคคลในองค กร 

ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ 

สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
นักเรียนมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ 

เป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย/e-Learning ก.พ./กิจกรรมให้ความร่วมมือต้นสังกัด หน่วยงานอื่นๆ 

 

 ั้น1  ้  ูลฐานชัด จน 

 ั้น2 การบริหารจดัการ 

 ั้น3 กจิกรร  

ข ้นตอนกำรบวนกำรด ำเนินงำนของผลงำนเด่น 



 ำ ควำมส ำเร็จ : การน ารูปแบบกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (I STRIVE) มาใช้ 

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Study)  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) พบว่ามีภาพความส าเร็จ ดังนี้ 

ผลที่เกิดก บองค กร 
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   มีข้อมูลฐานด้านการวัดประเมิน
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และความต้องการพัฒนา ที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย  สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การพิจารณาวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีการจัด
กิจกรรมด้านการพัฒนา ส่งเสริม สร้างสมรรถนะให้กับทรัพยากรบุคคลในสังกัดได้ครอบคลุม ทั่วถึง ตรงกับความ
ต้องการพัฒนาของทรัพยากรบุคคล โรงเรียนในสังกัด 

   3.คะแนนประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556-2557 ในกลยุทธ์ที่ 4  
ได้คะแนนเต็ม 5  รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   4. สพป.สงขลา เขต 2 เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบผลส าเร็จ โดยมีหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเข้าศึกษาดูงาน ในปี 2557 จ านวน 7 หน่วยงาน  และได้รับความไว้วางใจจาก สพฐ.ให้เป็นหน่วยพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 5 วัน  
   5.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขลา เขต 2 ได้รับความไว้วางใจจากส านักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการ สพฐ. ให้เป็นหน่วยพัฒนาที่ 10 ของภาคใต้ตอนล่าง   เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาครูด้านวัดผล ด้าน
บรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดของ 18 สพป./สพม.ภาคใต้ตอนล่างรวมทั้งสิ้น 
3,000 คน คิดเป็นฝึกอบรมจ านวน 17 รุ่น ในระหว่างเดือน สิงหา-กันยายน 2557  
   6. สพป.สงขลา เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 
2557  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 

ผลที่เกิดก บครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
พ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีผลงานเด่นทุกคน และได้รับคัดเลือกจากการวัดประเมินผลของ  
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา    เพื่อรับโล่เกียรติยศจาก 8 รางวัลเด่นตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2 ได้มาถึง 7 รางวัล 
   2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก ตื่นตัวและจัดส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการ
ประกวด “ครูดีศรีสงขลา2”ประจ าปี 2556 จ านวน 217 ราย (ผ่านการคัดเลือกในระดับเครือข่ายสถานศึกษา) 
และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า   สพฐ.ระดับภาคใต้ 
ณ จังหวัดพัทลุง จ านวน 73 ราย      และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ จ านวน 37 รายเพื่อเข้าร่วมการ4
เหรียญทองชนะเลิศ   จ านวน 1 รางวัล /เหรียญทอง   จ านวน 19 รางวัล และเหรียญเงิน จ านวน 17 รางวัล 



 

ผลที่เกิดขึ้นก บน กเรียน 

   1.ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) สูงกว่าระดับประเทศ 

เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 

51.22 53.56 43.06 53.56 
     2.คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

คะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนระดับประเทศ 

46.08 44.81 
  (เอกสารอ้างอิง : หน้าที่ ) 

 ผลที่เกิดขึ้นก บตนเองและเ ื่อนร่วมงำน 

           1. คะแนนวัดประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการ ประจ าปี 2557  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร  
ได้คะแนนยอดเยี่ยม โดยเก็บข้อมูลฐานจากทรัพยากรบุคคล 
ในสังกัดแบบทอดแบบสอบถามถึงผู้ใช้บริการในสังกัดสถานศึกษา  
เทียบเคียงกับผู้ใช้บริการของกลุ่ม/หน่วยในองค์กร  
 
                                              2. ได้รับค าชื่นชมและขอรายละเอียดในขั้นตอนกระบวนการ 
                                                           บริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากรจากผู้อ านวยการส านักงานเขต 
                                                           พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใหม่ที่เข้าฝึกงาน ณ ส านักงานเขต  
                                                           พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ทั้ง 2 รุ่นในเรื่องของ 
                                                           กระบวนการบริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากรโดยขอรายละเอียด
กรอบแนวทางและคู่มือเพ่ือใช้ประโยชน์ ตลอดจนเมื่อกลับจากฝึกงานได้ให้หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรสมุทรปราการ 
โทรประสานงานเพื่อขอรายละเอียดโครงการและแนวทางการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


