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บทบาทหน้าทีแ่ละมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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               ชื่อ       นายสมคิด หาแก้ว 

             ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต  2 

             บทบาทหน้าที่และมาตรฐานการปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีรายละเอียดดังนี ้
 

             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประสานงาน ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาภายในอ าเภอเนิน
มะปราง (เครือข่ายเนินมะปราง ๑ และ เครือข่ายเนินมะปราง ๒) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดหรือมอบหมาย 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 นายสมคิด หาแก้ว ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 

          มีอ านาจปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดังต่อไปนี้ 
           1. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 ล าดับที่ 2  
  2. ก ากับและติดตาม การปฏิบัติราชการของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดังนี้  
         2.1 กลุ่มอ านวยการ  
    - การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอ านวยการ 
    - ก าหนดแผนงานการด าเนินงานตามภารกิจในกลุ่มอ านวยการ 
    - การให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มอ านวยการ 
    - ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นไปได้และ 
                          ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
    - การกลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ  
                          ผู้บังคับบัญชา 
   2.2 กลุ่มนโยบายและแผน 
    - การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน 
    - การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มนโนบายและแผนก่อนเสนอต่อ 
                          ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
    - การให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน 
    - วิเคราะห์นโยบายและแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
    - ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา 
   2.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
    - ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา    
                          แนะน า ปรับปรุงและช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
                          หลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายก าหนด 
    - ตรวจ กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานต่างๆในกลุ่มก่อน 
                          น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
    - ส่งเสริมการจัดการศึกษาต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                          ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
  3. รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอ าเภอเนินมะปราง 



รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KIDLOG MODEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KIDLOG MODEL คือ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ของ นายสมคิด หาแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ ส าหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒ เพื่อใช้ในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ภายใต้นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
“โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้วงจรมาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA)” ประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ ๖ องค์ประกอบ ไดแก  
  ๑. หลักการ  
  ๒. วัตถุประสงค ์ 
  ๓. แนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KIDLOG MODEL ตามมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีของมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๔. การวัดและประเมินผล  
  ๕. ปัจจัยสนับสนุน  
  ๖. เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช ้ 
 มีรายละเอียด ดังนี ้
 
 



 องค์ประกอบที่ ๑ หลักการ 
  หลักการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ มี
นโยบายมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่และชุมชนสู่
ความเป็นเลิศ ส่วนหลักการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KIDLOG MODEL ก็มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่และชุมชน ด้วย
การบวนการPDCA ตามตามหลักการและแนวทางของศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักธรรมาภิบาล 
การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรและบุคคลแห่งการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรม 
ค่านิยมการท างานสู่การปฏิบัติที่เหน็ผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ ๒ วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
  ๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
  ๓. เพื่อน ามาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
 องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KIDLOG MODEL  
  การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KIDLOG MODEL ภายใต้นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ “โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้วงจร
มาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA)” โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) จะต้องประกอบด้วย การวางแผน (P 
: Plan) การปฏิบัติตามแผน (D : Do) การตรวจสอบ (C : Check) และการปรับปรุงแก้ไข (A : Action)  
  ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (P : Plan) 
   ๑. วิเคราะห์บริบท สภาพปัจจุบัน ปัญหาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ ด้านนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษา ส านักงานและชุมชน 
   ๒. ก าหนดแนวทางพัฒนา แก้ไขปัญหาและก าหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ผู้บริหาร ครู
บุคลากร สถานศึกษา ส านักงานและชุมชนสู่ความเป็นเลิศ 
   ๓. จัดท าคู่มือการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KIDLOG MODEL 
    ๓.๑ E๑ : Student Excellent นักเรียนยอดเย่ียม 
    ๓.๒ E๒ : Teacher Excellent ผู้บริหาร ครู บุคลากรยอดเยี่ยม 
    ๓.๓ E๓ : School Excellent สถานศึกษายอดเยี่ยม 
    ๓.๔ E๔ : Office Excellent ส านักงานยอดเยี่ยม 
    ๓.๕ E๕ : Community Excellent ชุมชนยอดเยี่ยม 
  ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติตามแผน (D : Do) 
   ๑. พัฒนา ส่งเสริม ปลุกเร้า สร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้กับนักเรียน ผู้บริหาร คร ูบุคลากร
สถานศึกษา ส านักงานและชุมชน 
   ๒. ด าเนินการพัฒนานักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษา ส านักงานและชุมชนตามกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KIDLOG MODEL 
  ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (C : Check) 
   นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนานักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษา
ส านักงานและชุมชนสู่ความเป็นเลิศ 
 



  ขั้นตอนที่ ๔ การปรับปรุงแก้ไข (A : Action) 
   ๑. วิเคราะห์บริบท สภาพปัจจุบัน ปัญหาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ ด้านนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษา ส านักงานและชุมชน อีกครั้งเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาต่อไป 
   ๒. ก าหนดแนวทางพัฒนา แก้ไขปัญหาและก าหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ผู้บริหาร ครู
บุคลากร สถานศึกษา ส านักงานและชุมชนสู่ความเป็นเลิศ 
 โดยการสะท้อนผลการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค กิจกรรมที่ไม่บรรลุหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษา ส านักงาน
และชุมชนสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและประเมินผล 
  ใช้แบบประเมินและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษา
ส านักงานและชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามคู่มือการใช้การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
KIDLOG MODEL 
 องค์ประกอบที่ ๕ ปัจจัยสนับสนุน 
  ๑. ด้านการบริหารจัดการศึกษามีนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่ชัดเจน 
  ๒. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์มุ่งเป้าหมายความส าเร็จไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  ๔. การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลแบบเข้มข้นและต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ ๖ เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ 
  ๑. ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศอย่างเข้มข้น 
  ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ KIDLOG MODEL 
  ๓. ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/รูปแบบของกิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
  ๔. ต้องเป็นการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาที่ตอบ สนองต่อคุณภาพของนักเรียน ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและชุมชน 
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