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บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ชื่อ นางผกาภรณ์ พลายสังข์ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
        บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 
มาตรา 37 
 

ก.  ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36) 

ข.  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่น ๆ 
ค.  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการ 
ของท้องถิ่น 
 



 

 

 

ค.  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พื้นที ่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที ่ได้ร ับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

    4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 

    5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

    6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

      7. จดัระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    8. ประสานส่งเสริมสนับสนุการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบัน 
อื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

    9. ดำเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ 

การศึกษา 

   10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 

   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 

  12. ปฏิบัต ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัต ิงานอื่นตามที่มอบหมาย 



 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
          การเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้ริเริ่มผู้ร่วมงานผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้ง
การเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานขององค์กรเพ่ือให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์
ของผู้บริหารที่มีต่อการพิฒนาองค์กรตลอดจนนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 

 

   มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัตกิิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกบัการพัฒนา 
                    ของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน 
          แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถดีต่อองค์กร ผู้ร่วมงาน ผู้เรียน และชุมชน 
ด้วยการตัดสินใจในการทำงานต่างๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย การตัดสินใจของ
ผู้บริหารต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลของการกระทำ 
เลือกแต่กิจกรรมที่จะนำไปสู่ผลดี ผลทางบวก ผลต่อการพัฒนาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ ความศรั ทธาและ
ความรู้สึกเป็นที่พึ่งได้ของบุคคลทั้งปวง 
 

   มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพฒันาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัตงิานได้เต็มศักยภาพ 
ดำเนินการเพื่อให้บุคลากรในองค์กรหรือผู้ร่วมงานได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็ม    

ศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพต้องหาวิธีพัฒนาผู้ร่วมงานโดยการศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้ร่วมงาน 
กำหนดจุดพัฒนาของแต่ละคนและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆแล้วใช้  
เทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ให้ 

    ผู้ร่วมงานรู้ศัลยภาพของผู้ร่วมงานเพ่ิมพูนพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนำไปสู่การเป็นบุคคล   
    แห่งการเรียนรู ้ 
 

       มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบ ัต ิไต้เกิดผลจริง 
             วางแผนงานขององค์กรได้อย่างมียุทธศาสตร์เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจำกัดของผู้เรียน ครู    
    ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายแนวทาง เป้าหมายของการ  
    พัฒนาเมื่อนำไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริงแผนงานที่ต้องมีกิจกรรมสำคัญที่   
    นำไปสู่ผลของการพัฒนาความสอดคล้องของเป้าหมายกิจกรรม และผลงานที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่   
     มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลอย่างแท้จริง 
 



 

 

 

           มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง 
                             ขึ้นเป็นลำดับ 
                  มีความรู้ในการบริหารแนวใหม่ๆ เลือกและปรับปรุง ใช้นวัตกรรมได้หลากหลาย
ตรงกับสถานการณ์ เงื ่อนไขข้อจำกัดของงานและองค์กร จนนำไปสู่ผลได้จริง เพื่อให้องค์กร
ก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั ้ง ผู ้ร ่วมงานทุกคนได้ใช้ศัลยภาพของตนอย่างเต็มที่มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน 

 

มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร 
                     เลือกและใช้กิจกรรมการบริหารที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุคลากร   
    และองค์กร จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความเพียรพยายาม กระตุ้น ย่ัวยุ  
    ท้าทาย ให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และชื่นชมผลสำเร็จเป็นระยะๆ จึงควรเร่ิมจากการ 
    ริเริ่ม การร่วมพัฒนา การสนับสนุนข้อมูล และให้กำลังใจให้บุคลากร ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติและ 
    ปรับปรุงงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นค่านิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ อันเป็น 
    บุคลิกภาพที่พึ่งปรารถนาของบุคลากรและองค์กร รวมทั้งบุคลากรทุกคนชื่นชมและศรัทธาใน 
    ความสามารถของตน 
 

       มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
                   นำเสนอผลงานที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์งาน
อย่างรอบคอบ ครอบคลุมการกำหนดงานที่จะนำไปสู่ผลแห่งการพัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง และผล
ที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การนำเสนอรายงานเป็นเสนอรายงานเป็นการทบทวนถึงงานที่ได้
ทำไปแล้วว่ามีข้อจำกัด ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่มิได้ระวังไว้ย่างไร ถ้าเป็นผลงานดี จะชื่ นชม 
ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด นำเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร ถ้าเป็นผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์จะ
ปรับปรุงเพิ ่มเติมได้อย่างไร และจะนำประสบการณ์ที่ได้พบไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป
อย่างไร นำผลการประเมินไปใช้ในการประเมินตนเอง รวมทั้งการทำให้เกิดความรู้สึกชื่ นชมของผู้
ร่วมปฏิบัติงานทุกคน ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถและศัลยภาพของตนนำไปสู่การรู้
คุณค่าของตนเอง 



 

 

 

 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
แนะนำ ตักเตือน ควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติเป็น

แบบอย่างที่ดี เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพ มีผลสูงต่อการยอมรับ
ของบุคลากร ทำให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยความ
พึงพอใจ 

 

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมมือพัฒนาสังคมตามบทบาทหน้าที่ ชี้นำแนวทางการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า

ตามทิศทางที่ต้องการ ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นในการเสนอแนวทางปฏิบัติ แนะนำ 
    ปรับปรุงการปฏิบัติ และแก้ปัญหาของชุมชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม 
    ในลักษณะร่วมคิดร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ พร้อมทั้ง   
    ยอมรับความสามารถ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของตนอย่าง 
    เต็มศัลยภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย และร่วมมือกันในสังคมนำไปสู่การยอมรับ  
    และศรัทธาอย่างภาคภูมิใจ 
 

มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
รอบรู้ทันสมัยรู้อย่างกว้างขวาง และมองไกลติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก 

    ทุกๆด้านสามารถสนทนากับผู้อื่นด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
    ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานและผู้ร่วมงานการตื่นตัวในการรับรู้  

 



 

 

 

มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ 
สร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วยการพูดนำปฏิบัตินำและจัดระบบงานให้สอดคล้องกับ 

วัฒนธรรมโดยการให้รางวัลแก่ผู ้ที ่ทำงานได้สำเร็จแล้วจนนำไปสู่การพัฒนาตนเองคิดได้เอง 
ตัดสินใจได้เองพัฒนาได้เองของผู้ร่วมงานทุกคนจึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม ่ำเสมอ 
เกี ่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้ผู ้ร่วมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติจนสามารถเลือก      
การกระทำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมแสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเองสร้างความรู้สึกประสบ  
ความสำเร็จให้แก่บุคลากรแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผู้นำในทุกระดับนำไปสู่  
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ   

จัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกันตื่นตัวอยู่เสมอ 
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและกล้าที่จะตัดสินใจ 
ดำเนินการเพื่อผลในอนาคตให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลก   
ตลอดไป 

 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัตติน 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1. มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการ

พัฒนาทางวิทยการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2. รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

วิชาชีพ 
 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3. รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตาม 
    บทบาทหน้าที่โดยเสมอภาค 
4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ 

                   ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ ์ใจ 
5. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

          6. ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม   
             ของศิษย์และผู้รับบริการ 
          7.ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ 
             จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
          8.พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม   
             สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
            9.ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 

                  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึด 
                  มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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