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บทท่ี 1  
บทนำ 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดา้น
การศึกษาและนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่นๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. (2561 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับ
การพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้นในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้าง
ความเชื ่อมั ่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ                       
มีเป้าหมายให้ผู ้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู ้ อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที ่รู ้สิทธิและหน้าที ่ มีความรับผิดชอบและมี                   
จิตสาธารณะ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน                  
ให้เป็น  “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนด
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ดังนี้  
1)  ด้านความปลอดภัย  2) ด้านโอกาส  3) ด้านคุณภาพ และ 4)  ด้านประสิทธิภาพ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่มุ่งความสำเร็จ ปัจจัยที่
สนับสนุนมีหลากหลายที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรลุผล เช่น หลักสูตรการเรียนรู้ นโยบาย วิธีการปฏิบัติ  
สื ่อวัสดุสนับสนุน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ เทคนิควิธีการ เป็นต้น จึงได้ร่วมคิดร่วมทำ
วิเคราะห์สภาพองค์กรในปีที ่ผ่านมา จึงได้กำหนดนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  P@5Q MOEL                
อันประกอบด้วย P@ : Participation การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมวัด
และประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ มุ่งสู่คุณภาพ 5Q ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน  
(QS : Quality Student) คุณภาพครู (QT : Quality Teacher) คุณภาพผู ้บร ิหาร (QE : Quality 

 



2 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

Executives) คุณภาพสถานศึกษา (QA : Quality Academies) และคุณภาพสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา (Quality : Office) โดยมีเป้าหมายจุดเน้น 10G ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน 1) เสมอภาคโอกาส 
อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น 2) สมรรถนะสมวัย ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและ ICT             
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณภาพครู 4) ใช้หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ Active Learning และ Coach& Coaching ด้านคุณภาพผู้บริหาร 5) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงใช้
แผนเป็นเครื่องมือ สร้างเครือข่าย ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ด้าน
คุณภาพการศึกษา6) ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง 7) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8) โรงเรียน
คุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ 9) ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์
โรงเรียน และด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10) สร้างเครือข่าย ทีมประสิทธิภาพ พัฒนาครูครบ
วงจร เขตพื้นที่มาตรฐานด้วยธรรมาภิบาลเพื่อผลลัพธ์คือ คุณภาพผู้เรียน คนดี คนเก่ง ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต อย่างยั่งยืนและเป็นสุข (มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน) 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ              
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการดำเนินการมีระบบ
การนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขและให้การช่วยเหลือ เร่งรัดติดตาม
ประเมินผลของโรงเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  องค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาดำเนินงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนสวย และ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ คะแนน O-NET 
ระดับชั้น ม.3 และ 4. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) จัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  และจิตวิทยาศาสตร์  ผลิต จัดหาและใช้
สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพ่ือการมีงานทำมีการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น การจัดทำแผนการ
เรียนรูปแบบการเตรียมพื้นฐานความถนัดสาขาวิชาและอาชีพใน การเรียนต่อ ระดับอุดมศึกษา จัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพน้อมนำแนวพระราชดำริฯ หรือ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน และจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ปลูกฝัง
และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ3)จัดกิจกรรม/
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กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ เป็นพลเมือง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้จัดประชุมมอบนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับรู้แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพสู่
เป้าหมายที่กำหนดสู ่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาผ่าน กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS   

จากเหตุผลข้างต้น เพื่อให้รู้ถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาสินธุ์ เขต 2 ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาการจัด
การศึกษา ผ่านกระบวนการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา “P@5Q Model”เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   

 

2. วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 
 

 2.1  เพ่ือประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q MODEL 
และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2   
 2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 

3.  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ขอบเขตของการศึกษา  ครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   3.1  ด้านแหล่งข้อมูลในการศึกษา    
    รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q 
MODEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ปีการศึกษา 2563  จำนวน  167  โรงเรียน 
   3.2  ด้านเนื้อหา   
    ประเด็นการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยจุดเน้นในการดำเนินงานตามนโยบาย P@5Q 
Model  เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต  2  ปีการศึกษา 2563  จำนวน 10  จุดเน้น ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

 จุดเน้นที่  1  ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา   
 จุดเน้นที่  2  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  
    จุดเน้นที่  3  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 จุดเน้นที่  4  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี  21  
 จุดเน้นที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    จุดเน้นที่  6  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 จุดเน้นที่  7  การบริหารและการจัดการ   
 จุดเน้นที่  8  ระบบประกันคุณภาพภายใน   
 จุดเน้นที่  9  โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ   
    จุดเน้นที่  10  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

   3.3  ระยะเวลาในการประเมิน  
    ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม  2564 

 
 

4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS หมายถึง  การประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ PDCA มา
ใช้เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ  PDRCAS  ดังนี้ 
  P : Plan วางแผนการสร้างคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนแผนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษา 

    D : Do ลงมือทำหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี ้ได้ศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานนั้นๆ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

   R : Reinforce การเสริมสร้าง สนับสนุน ให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพ 

    C : Check  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จ  

    A : Action ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน โดยนำผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    S : Share แลกเปลี ่ยน เผยแพร่ผลงาน ความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะ โดยเรียนรู้
ร่วมกันของคนในหน่วยงาน (Team Learning) และกระบวนการ PLC ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู ้ภายในองค์กร (Learning Organization) และบุคคลแห่งการเรียนรู ้ ร่วมแรง ร่วมใจ มุ ่งสู่ 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารฯ คุณภาพสถานศึกษา  คุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคุณภาพ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้บริหารและครูนำแนวทางนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนให้เป็น คนดี 
คนเก่ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีความสุข  
 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1  ได้ทราบประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาสินธุ์ เขต 2 และนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

5.2  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีแนวทางการดำเนินการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 

5.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้สารสนเทศที่ใช้ประกอบการ

ปรับปรุงการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

5.4  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ไดรู้ปแบบการดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 

 
 

  
 

 

 


