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มาตรฐานท่ี 2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 การบริหารและการจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานดา้นวิชาการ 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 9 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา) 
     1)  สพป.อด.2 โดยกลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศฯ  ได้ด าเนินการพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     2) กลุ่มงานหลักสตูรฯ กลุ่มนิเทศฯ ได้ท าการอบรมพัฒนาคณุครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สรา้ง พัฒนาและน า
หลักสตูรสถานศึกษาไปใช้ ท้ังระดบัปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
     3) กลุ่มนิเทศ ได้นเิทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสตูรสถานศึกษา
และการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยการจดัประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศกึษาและได้นิเทศตดิตาม ณ โรงเรยีน/ห้องเรียน 
โดยศึกษานิเทศกผ์ู้รับผิดชอบกลุม่เครือข่ายโรงเรียน ซึ่งได้น าผลการนิเทศ มาใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ด้วย      
     4) กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดอบรมและส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน (Classroom 
action research) เพื่อน าผลการวิจัยที่ไดไ้ปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 
     5) ) กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุม่นิเทศฯ ไดจ้ัดอบรมการจดัการเรียนรู้แบบ 
Active learning ให้คุณครูทุกคน หลังจากการอบรมแล้วมีการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ ณ ห้องเรียนในทุกโรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
บริหารงานดา้นวิชาการ  
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. กรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.อด.2...........คลิก 
2. คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา......คลิก 
3. การน าหลักสูตรปฐมวัยสู่การปฏิบัติ...........คลิก 
4. การท าวิจัยในช้ันเรียน.................................คลิก 
5. การจัดการเรียนรู้.........................................คลิก 
6. การนิเทศภายใน...........................................คลิก 
8. การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้......คลิก 
9. การวัดและประเมินผล..............................คลิก 
10.งานวิจัยการศึกษาของบุคลากร สพป.อด.2..คลิก 
11. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
.................................................................คลิก 
12. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น...............................คลิก 
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1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 8 ประเด็น 
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1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 7 ประเด็น 
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1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 6 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 9 ประเด็น และ  
มีความชัดเจน น้อยกว่า 6 ประเด็น 
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http://www.udesa2.go.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
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http://www.mrcud2.com/pdf/Mrpud21.pdf


6be01b8e4b7588b70bb7f176e87d080a 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

     6)  กลุ่มงานสื่อฯ กลุ่มนเิทศฯ ได้จัดท าศูนย์สื่อไว้เป็นแหล่งรวบรวมสื่อ ทั้งสื่อ
เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ 
(www.mrcud2.com) ซึ่งให้บริการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ
ทั่วไป ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน และได้ท าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
มาโดยตลอด 
      7) กลุ่มงานวัดผลฯ กลุ่มนเิทศฯ  ได้จดัท าคู่มือการวดัผล และจดัสอบวัดผล
ระดับต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและการ 
และได้น าผลการวัดผลมาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรบัปรุง แก้ไข พัฒนา 
ส่งเสริมงานการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน 
      8) กลุ่มงานประกันฯ กลุม่นิเทสฯ ไดจ้ัดท าฐานข้อมลูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา จดัท าแผนการด าเนินงานเกีย่วกับระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ท้ังระดบัปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
     9) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการวิจัยในการ
ปฏิบัติงาน และการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวิจัยในการปฏิบัติงาน และน าผลการวิจัยมา
ใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเผยแพร่ผลการวิจัย 
    10) ) กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อด.2  สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการจัดกิจกกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง  

 

ฯลฯ 

http://www.mrcud2.com/
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
    11) กลุ่มงานสื่อฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
 
2.  ปัญหา อุปสรรค 
     เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานที่กว้างมากและเป็นงานหลักของการจัด
การศึกษา การด าเนินงานต่างๆ  ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เปน็การ
ด าเนินงานเพื่อให้งานวิชาการบรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย ดังนั้นตอ้งมี
องค์ประกอบ 4 M พร้อม (Man  Money  Material  Management)  และ
ทีมงาน 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
   จัดหาปัจจัย 4 M ให้พร้อม ทีมงานเป็นหนึ่งเดียว ขวัญและก าลังใจ ส าคัญทีสุ่ด 
 

หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  


