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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q MOEL 
และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน คณะผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 

 1. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.1 นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 – 2565 
1.3 นโยบาย และจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (ปี 2564-2565 ) 
 2. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.1 นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจในความตามมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา 
ธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ัง
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพื่อมุ่งเป้าหมายคือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

1.1.1 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมัน่ด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12          
การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาและนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
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นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่นๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุก
ช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2654 ดังนี้ 

1) ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์กรเพื่อ 
หลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย ฯลฯท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ัง
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2) ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการ 
วางแผนงานโครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนรวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วน
ต่างๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 

3) ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4) ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ 
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการ 
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

1.1.2 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    1. การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ  
- การจัดการศึกษาทกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐาน 

สมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

   - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
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   - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

   - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

     2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริม 

และยกระดับทักษะภาษอังกฤษ (English for all) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสู 

วัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้
สูงวัย หลักสูตร BUBBY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการ
เรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล  

   - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงาน 
ท าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนชาติต่างเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม  
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

   - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

   - พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ  
(Hands – on Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากร 
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

    3. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย            

น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ  
    - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  

โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียน 
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การสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ 
รวมทั้งมีทักษะการส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
เป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

           4. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ  

ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  
และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติหน้าท่ีท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

5. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 

การเรียนรู ้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐานให้สออดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู  
- ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพืน้ท่ี 

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาให้สอดคลองพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษา  พ.ศ. 2562 

6. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริม 
คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

7. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
         - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและ               

ความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกันเช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมายเป็นต้น    

   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดใน 
การด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
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ประพฤติมิชอบ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับ 

จังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ 

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสาธารณะ 

1.1.3 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1)  ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและ 

จุดเน้นเป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรฐาน 4 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางใน 
การบริหารงบประมาณไว้ ดังนี ้

1. งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็น 
ประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  

2. ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก  
3. ยกเลิกการจัดงาน Event และ  

              4. ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อน 
        2)  ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือน

นโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน 
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส ำนักงำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบ
ตามล าดับ  

กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ 
ข้อมูลและด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ัง
รายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการตามล าดับอนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานใน
เชิงหน้าท่ี(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่
ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ี
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการ
เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

1.2 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561– 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน 

การศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณสมบัติท่ีดี สมวัยทุกด้าน
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึง                
พหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวม ท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและ
หน้าท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนด
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

  1. ด้านความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู แลบุคลากร 

ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

  2. ด้านโอกาส 
                     2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย  

จิตใจ วินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
    2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ 
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
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มทัีกษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
                    3. ด้านคุณภาพ 
     3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 
     3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
     3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น
ในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พฒันาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
     3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

          4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน 

การขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                        4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี 
                       4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ  
                       4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                      4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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1.3  นโยบาย และจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (2564-2565) 

การน าประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น การศึกษาถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญใน
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงโลก เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในอนาคตทุก
มิติส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องเป็น
ผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งมั่น เสียสละ มีแผนและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่
ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์รอบด้าน และเป็นพลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสืบไป 

วิสัยทัศน์ (Vision) สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษท่ี 21 อย่างยั่งยืนและเป็นสุข 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)คุณธรรม น าคุณภาพ มีมาตรฐาน ด าเนินการฉับไว ใส่ใจบริการ 
พันธกิจ (Mission) 

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
และลดความเหล่ือมล้ า 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญ 
และเป็นมืออาชีพ 
  5. พัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและความเป็น
เลิศในการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. เด็กเล็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคมและสติปัญญาสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ คิด 
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ริเริ่มและสร้างสรรค์เป็นนวัตกร มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นเลิศ มีทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาครบวงจร มีทักษะการใช้ 
เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนานวัตกรรม  
และบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี 
ประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ            
มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MOEL 
สร้างนวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MOEL คือ P@ : Participation  

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมวัดและประเมินผล แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ร่วมชื่นชมผลส าเร็จ มุ่งสู่คุณภาพ 5Q ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน (QS : Quality Student) คุณภาพครู (QT 
: Quality Teacher) คุณภาพผู้บริหาร (QE : Quality Executives) คุณภาพสถานศึกษา (QA : 
Quality Academies) และคุณภาพส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา(Quality : Office)โดยมีเป้าหมาย
จุดเน้น 10G ดังนี้  

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1. เสมอภาคโอกาส อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น  
2. สมรรถนะสมวัย ท้ังทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและ ICT 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ด้านคุณภาพครู  

                   4. ใช้หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 
และ Coach& Coaching ด้านคุณภาพผู้บริหาร  

  5. ผู้น าการเปล่ียนแปลง ใช้แผนเป็นเครื่องมือ สร้างเครือข่าย ส่งเสริมครู บุคลากร  
ผู้เรียน และนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ  

 ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
       6. ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง  

                 7. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 8. โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ  
                 9. ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์โรงเรียน  
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 ด้านส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                10.  สร้างเครือข่าย ทีมประสิทธิภาพ พัฒนาครูครบวงจร เขตพื้นท่ีมาตรฐานด้วย 
ธรรมาภิบาลเพื่อผลลัพธ์คือ คุณภาพผู้เรียน คนดี คนเก่ง ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) มีทักษะวิชาการ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต อย่างยั่งยืนและเป็นสุข (มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน)  

กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS 
น าเอาวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS 

   P : Plan วางแผนการสร้างคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนแผนงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานบริหาร           
จัดการศึกษา 

    D : Do ลงมือท าหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี้ได้ศึกษาถึงวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการท างานนั้นๆ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด 

    R : Reinforce การเสริมสร้าง สนับสนุน ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ                
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพ 

    C : Check ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโดยรวมของเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จ  

    A : Action ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน โดยน าผลท่ีได้จากการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    S : Share แลกเปล่ียน เผยแพร่ผลงาน ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ โดยเรียนรู้
ร่วมกันของคนในหนว่ยงาน (Team Learning) และกระบวนการ PLC ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Organization) และบุคคลแห่งการเรียนรู้ ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งสู่ 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารฯ คุณภาพสถานศึกษา  คุณภาพส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อคุณภาพ
ผู้เรียน ดังแผนภาพประกอบท่ี 1-2 
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 แผนภาพท่ี  1  รูปแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ                     
                                สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ท่ีมา สุรเชษฐ์  พละเอ็น (2564) 

 
แผนภาพท่ี  2  จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2564-2565) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   
                    ท่ีมา สุรเชษฐ์  พละเอ็น (2564) 
 

2. ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับ

ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี 
ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ด าเนินการ
บริหารจัดการโดย นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  และ
คณะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

    2.1 ที่ต้ัง 
เลขท่ี 312 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน  ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170  

โทรศัพท์  0-4388-9546-49    โทรสาร  0-4388-9534  เว็บไซต์  https://www.kalasin2.go.th/web/  
    2.2 อาณาเขต   

ทิศเหนือ ได้แก่ อ าเภอท่าคันโท เขตแดนติดต่อกับอ าเภอศรีธาตุ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด 
อุดรธานี 

ทิศใต้ ได้แก่ อ าเภอยางตลาด  เขตแดนติดต่อกับอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอฆ้องชัย เขตแดนติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศตะวันออก ได้แก่ อ าเภอหนองกุงศรี เขตแดนติดต่อกับอ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ทิศตะวันตก ได้แก่ อ าเภอห้วยเม็ก เขตแดนติดต่อกับอ าเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคามและ         

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดังแผนภาพ   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      
 

แผนภาพที่ 3 แสดงอาณาเขตติดต่อ 

2.3 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 36 ก าหนดให้ 

เขตพื้นท่ีการศึกษามีคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับ
ดูแล จัดต้ังยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
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และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุไว้ข้างต้น  ท้ังนี้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีอ านาจหน้าท่ี 
   1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับ
ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

  4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

  5. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

  6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
   7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่น ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
   9. ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

  11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
         12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ี
ของหน่วยงาน ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
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   2.4 ผู้บริหารการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ประกอบด้วย  
            1) นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 

                2) นายเคน  อาจดวงดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 

               3) นายชัชวาล  อาราษฎร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 

               4) นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

    2.5 ผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ประกอบด้วย  

1. นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางทิชากร  ชอบหาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. นางสว่างจิตร  คงแสนค า ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์              ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.    –ว่าง- ผู้อ านวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
   2.6 หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ประกอบด้วย 
  1. หน้าห้อง ผอ. สพป.กส.2 043-889027 Fax 043-889534 
  2. กลุ่มอ านวยการ  043-889546 Fax 043-889550 
  3. กลุ่มนโยบายและแผน  043-889548 Fax 043-889548 
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 043-889543 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  043-889105 
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  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 043-889549 Fax 043-889550 
  7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 043-889547 
  8. กลุ่มกฎหมายและคดี 043-889105 
 

2.7  ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เชต 2   ประกอบด้วย 

 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ต าแหน่ง 
 2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 3 ต าแหน่ง 
 3. ศึกษานิเทศก์     8 ต าแหน่ง 
 4. บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 30 ต าแหน่ง 
 5. ลูกจ้างประจ า     6 ต าแหน่ง 
 6. พนักงานราชการ    2 ต าแหน่ง 
 7. ลูกจ้างช่ัวคราว    6 ต าแหน่ง 
   รวมทั้งส้ิน   56 ต าแหน่ง 
 

  

2.8  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผอ.สพป.กส.2 ประธานกรรมการ 

 2. นายประเมธ  ภูคงคา  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ  
 3. นางบุญเมือง  ฉันทะกลาง ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 
 4. นายขวัญใจ  อุดมรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. นางพนาพร  ภูจอมจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นางบุษบา  นรินทร์รัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. นายกมลศักดิ์  ภูชมศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 8. นายประสงค์  สกุลซ้ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   
                                           กรรมการ/เลขานุการ    
2.9 ข้อมูลสารสนเทศ  

  2.9.1 จ านวนนักเรียน  สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จัดการศึกษา 3 ระดับ 

ได้แก่ ระดับ ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 9 ศูนย์เครือข่าย มีจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังตารางท่ี 1-4 
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    ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัด  (ข้อมูล 10 กรกฎาคม 2563) 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ชาย หญิง รวม รวม
ห้อง 

ชาย หญิง รวม รวมห้อง 

อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล 2 955 827 1782 164 917 880 1792 164 
อนุบาล 3 963 921 1884 168 1024 904 1928 167 

รวมอนุบาล 1918 1748 3666 332 1941 1784 3725 331 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 1042 1004 2046 171 1017 929 1946 171 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 1056 1046 2102 170 1069 1029 2098 168 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 1099 967 2066 172 1107 1080 2187 169 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 1170 1020 2190 168 1114 996 2110 170 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 1188 1070 2258 170 1191 1034 2225 168 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 1248 1131 2379 170 1206 1072 2278 168 

รวมประถมศึกษา 6803 6238 13041 1021 6704 6140 12844 1014 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 483 392 875 52 508 388 896 55 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 537 435 972 55 468 384 852 50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 489 360 849 51 464 426 890 53 
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1509 1187 2696 158 1440 1198 2638 158 

รวมทั้งสิ้น 10230 9173 19403 1511 10085 9122 19207 1503 
 
     ตารางที่ 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2563             
                   (ข้อมูล 10 กรกฎาคม 2563)        

ศูนย์เครือข่าย 
โรงเรียน 

หลัก 
สาขา 

ประเภท 
ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

โรงเรียน 
ขยาย

โอกาสฯ 

โรงเรียน 
คุณภาพ 
ประจ า
ต าบล 

นร.0- 
120 คน 

นร.121- 
300 คน 

นร. 301  
คนขึ้นไป 

ยางตลาด 1 22 0 14 7 1 4 6 
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ยางตลาด 2 21 0 12 9 0 10 4 
ยางตลาด 3 18 0 10 8 1 6 5 
ห้วยเม็ก 1 16 0 17 0 0 4 5 
ห้วยเม็ก 2 15 0 8 7 0 5 4 
ท่าคันโท 19 1 10 7 3 7 6 
หนองกุงศรี 1 19 0 16 3 0 4 4 
หนองกุงศรี 2 20 0 11 8 1 7 5 
ฆ้องชัย 16 0 11 5 0 4 5 

รวม 166 1 109 54 6 51 44 
   
ตารางที่ 3 ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ       
              1 ก.ย.2563)  
 

ประเภท 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยา
งต

ลา
ด 

1 

ยา
งต

ลา
ด 

2 

ยา
งต

ลา
ด 

3 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 1

 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 2

 

ท่า
คัน

โท
 

หน
อง

กุง
ศร

ี 1
 

หน
อง

กุง
ศร

ี 2
 

ฆ้อ
งชั

ย 

 
รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 21 21 16 13 11 17 17 18 15 149 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 
ข้าราชการครู 191 187 158 81 115 182 115 171 103 1303 
ลูกจ้างประจ า (นักการฯ) 5 6 8 5 3 9 8 5 2 57 
พนักงานราชการ 6 6 4 6 5 13 11 8 6 65 
ครูวิทย-์คณิต 1 3 1 2 1 2 1 5 1 17 
ครูขั้นวิกฤต 0 2 2 0 2 3 2 1 0 12 
พี่เล้ียงเด็กพิการ 4 4 5 2 2 6 4 3 4 34 
ธุรการโรงเรียน 22 20 18 14 12 16 19 18 15 154 
ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการฯ 9 10 10 4 7 9 4 7 9 69 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด (ข้อมูลจากกลุ่มบริหาร           
               งานบุคคล  ณ   เมษายน 64) 

ประเภท 
จ านวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหารการศึกษา 4 - 4 
ผู้บริหารสถานศึกษา 109 40 149 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 1 4 
ข้าราชการครู 325 918 1243 
ลูกจ้างประจ า 51 1 52 
พนักงานราชการ 17 50 67 
ครูรายเดือน วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 3 14 17 
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 1 8 9 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - 
ธุรการโรงเรียน 19 35 54 
พี่เล้ียงเด็กพิการ 13 20 33 
ลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง 69 3 72 

รวม 614 1090 1704 
 

2.10 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการขับเคล่ือนภารกิจโดยใช้

แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 จากการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
สรุปผลการด าเนินงาน จ าแนกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1)ด้านคุณภาพการศึกษา  2)ด้านโอกาสทาง
การศึกษา และ 3)ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยสรุปดังนี้ 
  1. ด้านคุณภาพการศึกษา 
     ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 
     1) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จากการประเมินความสามารถของนักเรียน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า มีผลการประเมิน ดังตาราง  
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        ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)                           
                      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ทักษะความสามารถ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2562 2563 

ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 49.31 41.42 -7.89 
ด้านภาษาไทย (Thai Language) 46.87 47.27 +0.40 
เฉลี่ย 48.09 44.34 -3.75 

จากตารางผลเปรียบเทียบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2563 ทักษะความสามารถท้ัง 2 ด้าน เปรียบคะแนนเฉล่ียปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2563 
มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 44.34 มีผลต่าง -3.75 เมื่อพิจารณาเป็น 
รายทักษะ พบว่าผลต่าง คะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดในปีการศึกษา 2563 คือ ด้านคณิตศาสตร์ -7.89  

2) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary 
National Education Test) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 ใน 4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ดังตาราง 
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน              
              O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2562 2563 

ภาษาไทย 45.74 53.20 +7.46 
คณิตศาสตร์ 29.17 25.86 -3.31 
วิทยาศาสตร์ 32.16 35.50 +3.34 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 27.56 33.90 +6.34 

เฉลี่ย 33.65 37.12 +3.47 
จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 
2563 พบว่าโดยภาพรวมมีผลคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน +3.47 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระ
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ กลุ่มสาระภาษาไทย +7.46 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) +6.34 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ +3.34 และกลุ่มสาระท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียลดลงมากท่ีสุด
คือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -3.31  
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 3) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary 
National Education Test) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ใน 4 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ ดังตาราง   
ตารางที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET                 
               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2562 2563 

ภาษาไทย 52.53 51.82 -0.71 
คณิตศาสตร์ 21.89 20.51 -1.38 
วิทยาศาสตร์ 28.85 27.15 -1.70 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 28.61 28.75 +0.14 

เฉลี่ย 32.97 32.06 -0.91 
 

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 
2563 พบว่าโดยภาพรวมผลคะแนนเฉล่ียลดลง -0.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ พบว่า 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)มีผลคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน +0.14 และกลุ่มสาระท่ีมีผลคะแนนเฉล่ีย
ลดลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ -1.70 กลุ่มสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผลคะแนนเฉล่ีย
ลดลง -1.38 และกลุ่มสาระภาษาไทยมีผลคะแนนลดลง -0.71 

 
ตารางที่ 8 จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านการเขียน ตามจุดเน้นพัฒนา 
              คุณภาพผู้เรียนฯ ระดับดี ขึ้นไป จ าแนกตามระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ทักษะที่
ประเมิน 

จ านวน
ผู้เรียนปกติ

ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑก์ารประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน (คน) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ร้อยละ 
การอ่าน 10,379 10,379 1,100 1,110 1,043 977 1,028 1,119 6,377 64.25 
การเขียน 10,379 10,379 1,043 1,018 976 998 1,106 1,149 6,290 63.29 
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   2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการขับเคล่ือนให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค พร้อมท้ังส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียน
จบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลาท่ีก าหนดด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น มีการจัดท าส ามะโน
ประชากรวัยเรียน มีการรณรงค์ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาในสังกัดอื่น เพื่อบริการการศึกษาแก่
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ
ส่งเสริมการเรียนต่อในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีผลการด าเนินงานสรุป ดังนี้ 
  2.1 อัตราการเข้าเรียน 
     1) ระดับปฐมวัย 
   ปีการศึกษา 2563 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีจ านวนท้ังส้ิน 4317 คน (ข้อมูลเด็กท่ีเกิดปี 
พ.ศ.2554-2557 ตาม ทร.14) เข้าเรียนในระดับช้ันอนุบาล (ทุกสังกัด) รวมทั้งส้ิน 10,427 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.40 

   2) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
   จ านวนประชากรวัยเรียนท่ีเกิดในปี พ.ศ.2556 ในเขตพื้นท่ีบริการของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีจ านวนท้ังส้ิน 2,575 คน 
(ข้อมูลจากการคัดส าเนา ทร.14 ท่ีส านักทะเบียนอ าเภอ/ท้องถิ่น) เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในปี
การศึกษา 2561 จ านวน 2,118 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 และร้อยละ  17.75 เข้าเรียนสังกัดอื่น 
  2.2 อัตราการเรียนต่อ 

การเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า นักเรียนท่ีจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4,908 คน  เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 4,906 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.95 โดยเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 4,402 คน (ร้อยละ 89.69)  และสังกัดอื่น  จ านวน 504 คน (ร้อยละ 10.26) 
  การเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2563  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน  51 โรงเรียน  จ านวน 814 
คน  เรียนต่อ  770 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 โดยเข้าเรียนช้ัน ม.ปลาย  สายสามัญ จ านวน 334 คน  
สายอาชีพหรือเทียบเท่า จ านวน 359 คน ซึ่งจ าแนกสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพต่อสายสามัญ เป็น
สัดส่วน 1/1 ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนต่อ
สายอาชีพ โดยก าหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท อาชีวศึกษา : สามัญ
ศึกษา  เป็น 50:50 
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  2.3 อัตราการออกกลางคัน 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน ของ 

นักเรียนในสังกัดระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2563 มีอัตราการออก กลางคัน ร้อยละ 0 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราการออกกลางคัน ร้อย
ละ 0  

3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการ
รับผิดชอบต่อการด าเนินการมีระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขและ
ให้การช่วยเหลือ เร่งรัดติดตามประเมินผลของโรงเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง องค์คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด าเนินงาน ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกนัคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  3.1 ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตาราง 
 
ตารางที่ 9 รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัด 
              ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                        
              ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 4.50 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ี
พึงประสงค์มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ช่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 

5 
 

ดีเย่ียม 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4 

 

 
ดีมาก 

 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

- ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวทิยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 3.88 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

2 พอใช้ 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (ONET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 ดีมาก 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
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ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า
ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเย่ียม 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 ดีเย่ียม 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพ
ท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเย่ียม 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 ดีมาก 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

4.40 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.1 ระดับช้ันประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 2 พอใช้ 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเย่ียม 
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.13 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
(ส าหรับ สพป.) 

5 ดีเย่ียม 

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
(ส าหรับ สพม.) 

- ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเย่ียม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

5 ดีเย่ียม 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีถูกต้องและ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ี
บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมการลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและ 
ยาฆ่าแมลงฯลฯ 

5 ดีเย่ียม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3 ดี 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงานส่วนกลาง 
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา 

5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ
วางแผน 
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 4.06 ดีมาก 
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ตารางที่ 10 ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
ได้ 

การแปร
ผล 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และ 
ของชาติ 

   

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่นภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ 
เป็นต้น 

100 100.00 
 

บรรลุ 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

   

ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือผู้อ านวยการ
การเรียนรู ้

50 89.61 บรรลุ 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

   

ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 
 

หมายเหตุ   
 ผลการประเมิน 5 ระดับ โดยระดับคะแนน 1 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมายและเกณฑ์ท่ีก าหนด  
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายถึง พอใช้ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมาย  คะแนนเฉล่ีย  
1.81 - 2.60  หมายถึง  ปานกลาง  ระดับคะแนน  3 หมายถึง   ได้ตามเป้าหมาย  คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 
3.40  หมายถึง  ดี  ระดับคะแนน  4  หมายถึง   สูงกว่าเป้าหมายคะแนนเฉล่ีย3.41 - 4.20  หมายถึงดี
มาก ระดับคะแนน 5 หมายถึงสูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ท่ีก าหนดคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  
ดีเย่ียม 
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      ตารางที่ 11 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ี  
                      การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา(พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการท่ีดี 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการรบริหารและการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาท่ี3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาท่ี4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

5 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี5 การส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาท่ี6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

1 ปรับปรุง 

    ตัวบ่งขี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พฒันางาน
และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 
 

พอใช้ 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาท่ี3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น 

3 
 
ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1  3 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 5 ดีเย่ียม 
ประเด็นการพิจารณาท่ี6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเย่ียม 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเย่ียม 
ประเด็นการพิจารณาท่ี1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

5 ดีเย่ียม 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 2 พอใช้ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2 
 

พอใช้ 

    ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 5 ดีเย่ียม 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 5 ดีเย่ียม 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ 

3 ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2  4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

  

    ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและ
เป็นแบบอย่างได้ 

3 ดี 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเย่ียม 

          2.1 ระดับปฐมวัย 5 ดีเย่ียม 
          2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดีเย่ียม 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 

5 ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 

5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

5 ดีเย่ียม 

          4.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  5 ดีเย่ียม 
          4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 ดีเย่ียม 
          4.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 - - 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

5 
 

ดีเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี4 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความต้องการ
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

5 ดีเย่ียม 

          4.1 เด็กพิการเรียนรวม 5 ดีเย่ียม 
          4.2 เด็กด้อยโอกาส 5 ดีเย่ียม 
          4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 ดีเย่ียม 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

5 
 

ดีเย่ียม 

    ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเย่ียม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3  5 ดีเย่ียม 
คะแนนรวมของภาพรวม ( 3 มาตรฐาน ) 4 ดีมาก 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและ
เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน จึงก าหนดให้มีมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อเป็นเกณฑ์หรือแนวทางให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้เป็นฐานในการบรอหารจัดการ
องค์กรท่ีดีและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตความส าคัญในการ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง เพื่อสะท้อนผลการขับเคล่ือนการด าเนินงานท่ีสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาได้ 
 ส านักงานเขต้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการด าเนินงานภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก โดยมีแนวทางการบริหารจัดการการท างานภายในองค์การและการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และบริบทของการเปล่ียนแปลงภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวย 
ดังนี้  
  มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการ
ด าเนินงานภาพรวมในระดับ ดี โดยก าหนด วิสัยทัศน์ และแนวทางในการด าเนินงานบริหารจัดการ
องค์กรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงเป็นระบบและมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจได้รับทราบผลการด าเนินงาน
ขององค์กร 

  ท้ังนี้ การน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนางานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการด าเนินงาน ควรมีข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนท่ีชัดเจน ครอบคลุมภารกิจงานสะท้อนให้เห็นแนวทางการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 
  มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการ
ด าเนินงานภาพรวมในระดับ ดี สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนัก ความใส่ใจในการปฎิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากร โดยมีแนวทาง กระบวนการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านงบประมาณมีแนว
ทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด 
  ท้ังนี้ เพื่อให้ผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพละสะท้อนผลการด าเนินงานได้มาก
ยิ่งขึ้น ควรมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีเป็นระบบท่ีชัดเจนและบูรณาการครอบคลุม
ตามภารกิจงานท่ีสามารถน าไปสู่การปฎิบัติได้จริง ลามารถสะท้อนการน าผลมาสู่การพัฒนาได้อย่างเป็น
ระบบ 
  มาตรฐานที่ 3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการ
ด าเนินงานภาพรวมในระดับ ดีมาก สะท้อนให้เห็นการเช่ือมโยงของการด าเนินงานในมาตรฐานท่ี 1 และ 
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2 รวมทั้งสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบาย จนส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านผู้เรียน พบว่ามีผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานท่ีน่าพอใจ 
 

ตารางที่ 12 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
       การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 (KRS:KPI Report System) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2   ค่าคะแนน 3.96246  ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คะแนน ร้อยละ ระดบัผลการประเมิน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 3.96246 79.25 ระดับมาตรฐานช้ันสูง 
 

ตารางที่ 13  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงาน 
                 เขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online)  
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ท่ี ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

คะแนนที่ได้ 
(100) 

1 การปฏบิัติหน้าท่ี 97.11 
2 การใช้งบประมาณ 93.48 
3 การใช้อ านาจ 96.56 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.17 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.02 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 85.39 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 79.57 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 78.79 
9 การเปิดเผยข้อมูล 78.42 
10 การป้องกันการทุจริต 31.25 

ค่าเฉลี่ยรวม 75.13 
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  3.2 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
  ผลงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ปีการศึกษา 2563 
   1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ         
“ดีมาก” 
   ปีการศึกษา 2562 

1. ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการ 
ป้องกันยาเสพติด ประจ าปี 2562 จากจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดค่ายย่อย ประเภทแหล่งเรียนรู้ภายในค่าย งาน
ชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งท่ี 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2562 ค่ายย่อยท่ี 4 
บาเคียล่า (เสือด า)จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
   3. รางวัลชนะเลิศ การประกวดค่ายย่อย ประเภทความสะอาด สวยงาม งาน
ชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งท่ี 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2562 ค่ายย่อยท่ี 3 
บาลู (หมี) จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   4. เกียรติบัตร หน่วยงานท่ีมีผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)ระดับดีเย่ียมในการน าเสนอผลงาน “มหกรรมวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ” เขตตรวจ
ราชการท่ี 12 (Cluster) ประจ าปี 2562 
  ผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 1. นายชัชวาล อาราษฎร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับ 

รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้สนับสนุน หน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

        2. นางปวีณ์กร ภูกาสอน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ได้รับรางวัล  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้สนับสนุน หน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 ปีการศึกษา 2562 
 1. รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติครั้งท่ี 8 รางวัลผู้อ านวยการกลุ่ม 

ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางจารุวัลย์  อินธิศร ผอ.กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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   2. รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติครั้งท่ี 8 รางวัลบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน นางนนัทิรา  เมตตานักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

ผลงานสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 ปีการศึกษา 2563 
 1. นายสาคร  ค าแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเครือวิทยา ได้รับเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2564                   
       2. นายศราวุธ   ศรีประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง “รางวัล 

พฤหัสบดี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563   
       3. นางวาสนา   ไชยช า ครูโรงเรียนปอแดงวิทยา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  

ปี 2564  
4. นางธัญญา  ค าแสน ครูโรงเรียนโคกเครือวิทยา ได้รับเครื่องหมายเชิดชู 

เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2564 
       5. นายดาวเรือง สิงหราช ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชา 

ลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 
6. นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล  

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
         7. นายศราวุธ ศรีประภา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 
         8. นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่าม
วิทยา 
         9. นายวิวัฒพงษ์ พนัโท ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร หน่วยงาน โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  
         10. นางกัลยารัตน์ เมืองช่ืน  ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
         11. นางวรรณิชา อาจสังข์  ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
         12. นายประชา มวลเย้า ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 
         13. นายธนากร ศรีภูวงษ์ ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 
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         14. นายอมรัตน์ อุดแก้ว ครู  ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี 2563 ประเภท ผู้สอน หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 

 ปีการศึกษา 2562 
1. โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ปี 2562 จากกระทรวงสาธารณสุข  

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 
   2. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 7 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน  
   3. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 7 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
   4. โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 
การน้อมน าพระบรมโชบายการศึกษา ของในหลวงราชการท่ี 10 สู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 
   5. โล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE 
(Teams For Education) โรงเรียนปอแดงวิทยา 
   6. เกียรติบัตร หน่วยงานร่วมขับเคล่ือนโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นท่ี(ภาคและจังหวัด)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนดงบังอ านวย
วิทย ์

7. รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2562  
ระดับเขตตรวจราชการ คือ ประเภทปฐมวัย ล าดับท่ี 2 นางพุทธวรรณ พิชัยเชิด ระดับทอง ,ประเภท
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ล าดับท่ี 4 นายจักรพันธ์ นาทองไชย โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ระดับเงิน 
    8.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมลฤดี  วิชาศรี ครูผู้สอนท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice)ระดับปฐมวัยระดับภาค ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ 
   9. นายจักรพันธ์  นาทองไชย  ครูดีในดวงใจ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
   10.รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2562 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แสง
จันทร์  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
   11. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา  2562 ดังนี ้
        - เหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 
โรงเรียนพนิิจราษฎร์บ ารุง           

- เหรียญทอง การเล่านิทานประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
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โรงเรียนดงบงัวิทยา 
        - เหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 
        - เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 
        - เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 
โรงเรียนดอนยานางศึกษา 
        - เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนพินิจราษฏร์บ ารุง  
        - เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนฮ่องฮี
วิทยา 
       - เหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
        - เหรียญทอง การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง เด่ียวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียน
ห้วยเตยวิทยา 

3.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

  ข้อมูลจากการอภิปรายแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาใช้เป็นปัจจัย
ป้อนเข้าด้านข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การโดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและ
อุปสรรค ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  โดยใช้การวิเคราะห์แบบ เพื่อก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พบประเด็นส าคัญท่ีจะต้องก าหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนา 
ดังนี้ ดังตาราง 

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

 ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โครงสร้าง 
(Structure) 

 
 
 
 

 

1. มีหน่วยงานภายในท่ีครอบคลุมภารกิจ  
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน มี
มาตรฐานการท างานท้ังระดับสถานศึกษา
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี
วิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นในการท างาน  
 

1. หน่วยงานภายในขาดการบูรณาการ
และเช่ือมโยงภารกิจร่วมกัน ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 
2. การก าหนดทิศทางและการส่ือสาร
นโยบายร่วมกันยังไม่ชัดเจน และการสร้าง
ทีมงานท่ีเข้มแข็ง 
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ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ประกอบกับมีทีมบริหารท่ีเพียงพอและ
หลากหลายความสามารถ 
3. มีโรงเรียนในสังกัดจ านวนไม่มากนัก 
ต้ังอยู่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษารับผิดชอบการประสาน
การจัดการศึกษา 
4. มีการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มี
ประสบการณ์และหลากหลายอาชีพ มา
จากทุกภาคส่วน 

3. องค์คณะบุคคลขาดการประสานและ
ท างานไปในทิศทางเดียวกันสู่คุณภาพ
การศึกษา 
 

2. ด้านระบบในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน (System) 

1. มีระบบการบริหารแบบ กระจาย
อ านาจสู่ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และ
สถานศึกษา 
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระบบงบประมาณเอื้อ
และยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ค าแนะน าในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

1. การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับการ
กระจายอ านาจในลักษณะต่างคนต่างท า  
ขาดทิศทางท่ีชัดเจน ท่ีสนองภารกิจหลัก
ร่วมกัน 
2. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ จ าเป็นและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลัก 
3. การติดต่อส่ือสาร และใช้เทคโนโลยีเพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลด้านพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษายังมีน้อยและน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อการบริหารและการบริการไม่มากนัก 

 
 
 
 
 
 

3. มีระบบการติดต่อส่ือสารหลายช่องทาง  
มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บุคลากรมีศักยภาพ 
4. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศ 
ติดตาม  ช่วยเหลือและมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง 

4. ขาดการบูรณาการเช่ือมโยงร่วมกันทุก
กลุ่มภารกิจ ตามยุทธศาสตร์  การ
ช่วยเหลือ แนะน า ไม่เอื้อต่อการรองรับ
การประเมินภายนอกจาก สมศ. เท่าท่ีควร 
 

3. ด้านแบบแผน หรือ
พฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ (Style) 

1. การบริหารจัดการมีกฎระเบียบ  
หลักเกณฑ์  วิธีการปฏิบัติในแต่ละเร่ืองท่ี
ชัดเจน และมีมาตรฐานก ากับการปฏิบัติงาน 

1. การน ามาตรฐาน กฎ ระเบียบ สู่การ
ปฏิบัติยังไม่ปรากฏผลเป็นท่ีน่าพอใจ 
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ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

 2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  ได้รับการยอมรับใน
ด้านการบริหาร  มีประสบการณ์ในการ
บริหารองค์กร  และมีความตระหนักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เท่าท่ีควร ท้ังในระดับสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ผู้บริหารบางส่วนยังขาดภาวะผู้น าทาง
วิชาการในการประยุกต์ใช้ เทคนิคและ
วิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนขาด 
 
แรงจูงใจ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ด้านกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
(Strategy) 
 
 
 
 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษามีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ท่ี
ยึดกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานก าหนดเป็นหลัก 
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีระบบการติดตามผลการ 

    มีกลยุทธ์การด าเนินงานท่ีชัดเจน แต่
การขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติยังไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร เนื่องจากขาดการติดตาม และ
มาตรการจูงใจยังไม่สอดคล้องและ
สนองตอบต่อคุณภาพการศึกษา  
 
 

 ด าเนินงาน ตามกลยุทธ์ ตลอดจนมีการ
จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพื่อขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

 

5. ด้านบุคลากร หรือ
สมาชิกของหน่วยงาน 
(Staff) 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีเพียงพอ  มีศักยภาพในการ
เรียนรู้และพร้อมท่ีจะได้รับการพฒันา 
2. สถานศึกษามีครูเพียงพอตามเกณฑ์ 
 

1. บุคลากรท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราวยังขาด
ประสบการณ์ในการท างาน 
2. ถึงแม้สถานศึกษามีอัตราก าลังเพียงพอ
ตามเกณฑ์  
แต่ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู
ไม่ครบช้ัน  และโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาโดยตรง 

6. ด้านทักษะ  
ความรู้   
 

1. บุคลากรในส านักงานเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้
และพัฒนาทักษะในการท างาน 

1. ด้วยระบบราชการ ท าให้จิตส านึกและ
ระบบงานยังไม่สนองตอบต่อผู้รับบริการ
เท่าท่ีควร 
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ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ความสามารถของ
หน่วยงาน (Skill) 

2. ครูเป็นผู้มีประสบการณ์และได้รับวิทย
ฐานะสูงขึ้น  ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

2. แม้ครูจะมีประสบการณ์ และมี 
วิทยฐานะสูงขึ้นแต่ยังไม่ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
หรือเป็นไปตามมาตรฐาน 
วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น จึงท าให้คุณภาพการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
 

7. ด้านค่านิยม
ร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงาน (Shared 
Values) 

ค่านิยม “ส านักงานของเราน่าดู  น่าอยู่  
น่าท างาน  บริการประทับใจ” 

ค่านิยมยังไม่เป็นค่านิยมร่วม  เนื่องจาก
เป็นค่านิยมท่ีเกิดจากความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา และไม่ได้เกิดจากความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กร  ท าให้ขาดการน าสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

 

 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย / ลูกค้า
(Customer) 
 

1. ผู้ปกครองและประชาชนเห็นความส าคัญและพร้อมท่ี
จะให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือในการจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษาเอกชนช่วยกระตุ้นสถานศึกษาของรัฐให้เกิด
การแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. องค์กรภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นมีความพร้อมและ
ศักยภาพซึ่งสามารถระดมทรัพยากรมาช่วยในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาได้ 

   ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
รายได้ต่ า ย้ายถ่ินฐาน
เพื่อหางานท า  ท าให้ ไม่
สามารถดูแลการศึกษา
ของบุตรหลานได้เต็มท่ี 
 

2. นโยบาย  (Policy) 
 
 
 
 
 

1. นโยบายการศึกษาทุกระดับมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การสร้างโอกาสทางการศึกษา การ
พัฒนาครู  การพัฒนาสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เป็นต้น 
 

 1. นโยบายการจัด
การศึกษามีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย 
บางครั้งเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้มีอ านาจ
เท่านั้น    
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ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 2. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นเอื้อต่อการปรับปรุง พัฒนาให้

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
3. มีระบบการประเมินภายนอก สามารถใช้เป็นมาตรการ
จูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
เป็นอย่างดี 
4. นโยบายการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน
ท าให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ได้อย่างเต็มท่ี 

ขาดความต่อเนื่องในการ
พัฒนาให้เกิด
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
2. น านโยบาย กฎหมาย 
และระเบียบไปสู่การ
ปฏิบัติยังไม่เกิดผล 
 

3. การเมืองและ
กฎหมาย (Political 
and legal ) 
 

  ปัจจุบันกฎหมายมีความยืดหยุ่น  ค านึงถึงประชาชนและ
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 

  ปัญหาทุจริต คอรัปช่ัน
ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

4. เศรษฐกิจ 
(Economic ) 
 
 

 เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดีข้ึนท าให้รัฐมีงบประมาณ
ในการจัดการศึกษามากขึ้น 
 

   วิกฤตเศรษฐกิจ  น้ า
ท่วม  ภัยแล้ง ส่งผลต่อ
รายได้ของประชาชนท่ี
จะเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การศึกษาของบุตรหลาน 

5. เทคโนโลยี 
(Technological ) 
 
 
 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เอื้อต่อการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตท าให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อส่ือสารและเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานท่ี 

   การใช้เทคโนโลยีท่ีไม่
เหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนานักเรียน 

 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความส าคัญ 
มากขึ้น ท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิทยากร  ทรัพยากรท่ี
ทรงคุณค่า  เครือข่ายการจัดการศึกษา และศูนย์รวมจิตใจ
เพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยนื 

 

6. สังคมและวัฒนธรรม 
(Social– cultural) 
 

1. ประชากรวัยเรียนลดลง มีโอกาสในการลงทุนด้าน
คุณภาพการศึกษามากขึ้น 
 

1. ปัจจุบัน  ผู้ปกครอง
บางส่วนย้ายถ่ินฐาน หา
งานท า หรือครอบครัว 
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ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 2. พ่อแม่มีบุตรน้อยคน สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้

อย่างเต็มท่ี 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นท าให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน 
4. กระแสความต้องการการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ
ประชาชนและพ่อแม่มีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในโรงเรียนยอดนิยม  ส่งผลต่อความตระหนักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

แตกแยก  ปัญหายาเสพ
ติด  สถานเริงรมย์ และ
ปัญหาสังคมอื่น ส่งผล
ต่อการดูแลบุตรหลาน 
2. บริโภคนิยม ส่งผลท า
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสม 

 

2.11 กรอบแนวคิดการพัฒนา 
             1. ด้านผู้เรียน 
   1) เด็กระดับปฐมวัยยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
จิตใจ  และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ  ท าให้ขาดความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
   2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  มีทักษะและความสามารถการอ่าน 
การเขียนและคิดค านวณ  ยังไม่เพียงพอส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องเร่งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ โดยการพัฒนาสมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
        2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดประสบ 
การณ์และกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรก าหนด  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้
ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการพฒันา มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีวิทยฐานะสูงขึ้นที่
สอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียนตลอดจนเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล ให้เอื้อต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนตามความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริง และใช้มาตรการจูงใจเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกระดับ 
        3. ด้านสถานศึกษา 
    สถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
ดีได้รับการตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค วิธี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนขนาด
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เล็กให้มีความพร้อม มีความหลากหลายวิธีการในการจัดการตามความต้องการของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
        4. ด้านการบริหารจัดการ 
    จากผลกการประเมินกลยุทธ์การด าเนินงาน ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และประเมินมาตรฐานส านักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีผลการประเมินยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ
มากนัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องเร่งยกระดับ คุณภาพการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาล การบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
โดยรวมของเขตพื้นท่ีการศึกษา กระจายอ านาจและสนับสนุนทรัพยากรการด าเนินงานในระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหาร ให้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ครูและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ
หลักท่ีสถานศึกษาและห้องเรียนเป็นส าคัญ เช่ือมโยงและบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์คณะบุคคล โดย
ยึดคุณภาพผู้เรียนเป็นค่านิยม และเป้าหมายหลักร่วมกันตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีหลากหลาย มีระบบการนิเทศ 
ติดตามผลท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.12 ข้อมูลสถานศึกษา ผู้บริหาร และผู้นิเทศในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้จัดศูนย์เครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้าน 

วิชาการ ตลอดจนเพื่อการบริหาร มีรายละเอียดของสถานศึกษาและผู้นิเทศ ดังตาราง 

 ตารางที่  16 แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนแยกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษา จ านวนโรงเรียน สพฐ. 
1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 1 22 
2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 2 21 
3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 3 19 
4. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้วยเม็ก 1 15 
5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้วยเม็ก 2 15 
6. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองกุงศรี 1 19 
7. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองกุงศรี 2 20 
8. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าคันโท 20 
9. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฆ้องชัย 16 

รวม 165 
 



47 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่  17  ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 1 
 

ท่ี โรงเรียน รอง ผอ.สพท./ประธานศูนย์เครือข่าย /  
ศึกษานิเทศก์  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

ขม้ินพัฒนวิทย ์
ค าไฮวิทยา 
โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 
โคกศรีวิทยายน 
ชุมชนดอนม่วงงาม 
ชุมชนดอนยูงวิทยายน 
ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 
นาดีหลุมข้าววิทยา 
บ้านดงน้อยโนนสวรรค์ 
บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 
บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
ปอแดงวิทยา 
ผดุงราษฎร์วิทยา 
พินิจราษฎร์บ ารุง 
ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 
วัดบ้านกุดสังข์ 
หนองไม้พลวงวิทยาคม 
หนองอิเฒ่าวิทยา 
หลักด่านวิทยา 
หัวงัววิทยาคาร 
อุ่มเม่าวิทยา 
ฮ่องฮีวิทยา 

1.นายเคน   อาจดวงดี 
2. นายสวาท   น้อยเสนา 
3. นายสถิต  ศรีถาวร 
 

 

 

 

 

 



48 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่  18  ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 2 
 

ท่ี โรงเรียน รอง ผอ.สพท./ประธานศูนย์
เครือข่าย / ศึกษานิเทศก์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 
ดงบังวิทยา 
ดอนขีวิทยา 
นางามแก่นล าดวนวิทยา 
โนนสูงวิทยา 
บ้านแกวิทยาคม 
บ้านขามวิทยาคม 
บ้านโคกศรี 
บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 
บ้านสาวิทยาสรรพ์ 
บ้านหนองบัว 
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 
บ้านหนองแวงฮ ี
บ้านหนองหัวช้าง 
โพนสิมอนุเคราะห์ 
ยางค าวิทยา 
วัดบ้านดอนกลาง 
สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 
หนองบัวหน่วยอ านวยวิทย์ 
หนองไผ่รัฐบ ารุง 
หัวนาค าจรูญศิลป์ 

1.นายเคน   อาจดวงดี 
2. นายอนันต์   ทิพย์อาสน์ 
3. นางประคอง   จุลสอน 
 

 

 

 

 

 

 



49 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่  19  ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 3 
 

ท่ี โรงเรียน รอง ผอ.สพท./ประธานศูนย์เครือข่าย / 
ศึกษานิเทศก์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

โคกก่องราษฎร์นุกูล 
โคกค าวิทยา 
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
ชุมชนบ้านป่าแดง 
เชียงงามวิทยาคาร 
เชียงสาศิลปสถาน 
ดอนยานางศึกษา 
นากุงวิทยาเสริม 
นาแกราษฎร์อ านวย 
นาเชือกวิทยาสรรพ์ 
บ้านค าแมดพิทยาสรรพ์ 
บ้านเว่อวิทยานุกูล 
บ้านหนองขาม 
บ้านหนองเสือ 
บ้านหนองแสง 
โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 
หนองกาวคุรุราษฎร์บ ารุง 
หนองกุงราษฎร์วิทยา 
ห้วยเตยวิทยา 

1. นายเคน   อาจดวงดี 
2. นายศราวุธ    ศรีประภา 
3. นายปรเมษฐ์    ไผ่ฤทธิ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



50 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่  20  ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้วยเม็ก 1 
 

ท่ี โรงเรียน รอง ผอ.สพท./ประธานศูนย์เครือข่าย / 
ศึกษานิเทศก์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16. 

ค าใหญ่วิทยา 
ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 
เดชอุดม 
นาสีนวลอุดมเวศม์ 
เนินลาดวิทยา 
โนนเตาไหหนองแก 
บ้านกุดท่าลือ 
บ้านชัยศรี 
บ้านทรายทองวิทยาคม 
บ้านหาดทรายมูล 
พิมูลวิทยา 
หน่อค าประชานุเคราะห์ 
หนองบัววิทยาเสริม 
หนองแสงวิทยา 
ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 
หัวดงวิทยา 

1. นายชัชวาล   อาราษฎร์ 
2. นายอภิชัย  ศรีโท 
3. นางปุณญณัฏฐ์   ชูเมกเกอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่ 21  ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้วยเม็ก 2 
 

ท่ี โรงเรียน รอง ผอ.สพท./ประธานศูนย์เครือข่าย / 
ศึกษานิเทศก์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ค ามันปลาผดุงวิทย์ 
ค าเหมือดแก้วบ าเพ็ญวิทยา 
คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 
โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 
ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 
นาค้อวิทยาคม 
โนนสะอาดราษฎร์อ านวย 
ป่าหวายศึกษา 
หนองกุงไทยวิทยาคม 
หนองโนวิทยาคม 
หนองปะโอประชาอุทิศ 
หนองแวงประชาสรรพ์ 
หนองแวงม่วง 
ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 
หัวหินราษฎร์บ ารุง 

1. นายชัชวาล   อาราษฎร์ 
2. นายสุริยา  สุเพ็ญศิลป์ 
3. นางปุญญณัฏฐ์  ชูเมกเกอร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่  22  ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองกุงศรี 1 
 

ท่ี โรงเรียน รอง ผอ.สพท./ประธานศูนย์เครือข่าย/ 
ศึกษานิเทศก์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

ค าถาวรเจริญวิทย์ 
ค าไฮวิทยา 
โคกเจริญวิทยา 
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง 
ไชยวารวิทยาคม 
ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 
ท่อนสังข์วิทยา 
บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 
บ้านหนองไผ่ 
พรมลีศรีสว่าง 
สระแก้ววิทยานุกูล 
สว่างกิจวิทยา 
สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 
เสริมเสาเล้าวิทยา 
หนองกุงศรีวิทยาคม 
หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 
หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 
หนองมันปลาวิทยา 
หนองหอไตรราษฎร์บ ารุง 

1. นายศิวทัศน์   สุขสุวรรณ 
2. นายนิกร    นามโส   
3. นางสาวสุกัลญา   ภูผิวโคก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



53 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่  23 ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองกุงศรี 2 
 

ท่ี โรงเรียน รอง ผอ.สพท./ประธานศูนย์เครือข่าย / 
ศึกษานิเทศก์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ค าขามวิทยา 
ค าโองวิทยา 
โคกเครือวิทยา 
จินดาสินธวานนท์ 
ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
ไทรทองวิทยาคาร 
นาบงวิทยา 
นามูลสมบูรณ์วิทย์ 
นาอวนวิทยาสิทธิ์ 
บ้านหนองชุมแสง 
ประชารัฐศึกษา 
ภูฮังวิทยาคาร 
สายปัญญาสมาคม 
ส าราญ - ประภาศรี 
หนองแข้วิทยา 
หนองโนวิทยา 
หนองบัวชุม 
หนองสวงวิทยาคม 
หนองใหญ่วิทยา 
ห้วยยางดงวิทยา 

1. นายศิวะทัศน์   สุขสุวรรณ 
2. นายภวัฒน์ มูลสาร 
3. นางทองมุข   ปารมีชัย 
 

 
 

 

  



54 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่ 24  ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าคันโท 
 

ท่ี โรงเรียน รอง ผอ.สพท./ประธานกลุ่มเครือข่าย / 
ศึกษานิเทศก์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

กุดจิกวิทยาคาร 
ขอนแก่นวิทยาเสริม 
ค าบอนวิทยาสรรพ์ 
ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 
ดงบังอ านวยวิทย ์
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
ดงสวรรค์อุดมมิตร 
ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) 
ท่าคันโทวิทยายน 
ท่าเมืองส าราญวิทย์ 
นาตาลวิทยาคม 
บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 
บ้านค าแคน 
บ้านโคกกลาง 
บ้านชัยศรีสุข 
บ้านโนนอ านวย 
บ้านแสนสุข 
บ้านหนองแซง 
ยางอู้มวิทยาคาร 
สร้างแก้วรัฐราษฎร์บ ารุง 

1.นายชัชวาล   อาราษฎร์ 
2.นายวัลลภ ภูจอมจิตร 
3. นายสุพรรณ  ธรรมแนบจิตร 
 
 

 
 

 

 



55 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางที่  25  ข้อมูลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฆ้องชัย 

 
ท่ี โรงเรียน รอง ผอ.สพท./ประธานกลุ่มเครือข่าย / 

ศึกษานิเทศก์ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16  

กุดฆ้องชัยวิทยา 
โคกประสิทธิ์วิทยา 
ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 
ท่าเย่ียมหนองคล้าประชาส่งเสริม 
ท่าแห่วิทยาคม 
น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 
โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 
โนนชัยประชาสรรค์ 
โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ ์
โนนศิลาสว่างวิทย์ 
บัวสะอาดส่งเสริม 
บ้านชาดวิทยาคาร 
วังยางวิทยาคาร 
หนองคูวังเดือนห้าวิทยา 
หนองเม็กวิทยา  
เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 

1. นายศิวะทัศน์    สุขสุวรรณ 
2. นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์ 
3. นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  

 

จากแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายข้างต้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 ด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหาร

การศึกษา P@5Q MOEL คือ P@ : Participation การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม

ท า ร่วมวัดและประเมินผล แลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมชื่นชมผลส าเร็จ มุ่งสู่คุณภาพ 5Q ได้แก่ คุณภาพ

ผู้เรียน (QS : Quality Student) คุณภาพครู (QT : Quality Teacher) คุณภาพผู้บริหาร (QE : 

Quality Executives) คุณภาพสถานศึกษา (QA : Quality Academies) และคุณภาพส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา(Quality : Office)โดยมีเป้าหมายจุดเน้น 10G แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผ่าน

กระบวนการวิจัย การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q MOEL 

และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
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เขต 2 ปีการศึกษา 2563 และโดยใช้กระบวนการ PDRCAS ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงาน

ทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สู่การ

ปฏิบัติในสถานศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอ านาจ(Empowerment)เน้นการมีส่วนร่วมและ

การรับผิดชอบต่อการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นทุก ๆ ด้าน และส่งเสริม 

สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกนัคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        งานวิจัยในประเทศ 
 อาทิตย อยเูปนสุข (2547:บทคัดย่อ) การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ จังหวัดเชียงใหม ผลวิจัยพบว่า 1) ดานรูปแบบและสภาพ
การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนหางดง-รัฐราษฎรอุปถัมภ ไดน าหลักการกระจาย
อ านาจ การมีสวนรวม การคืนอ านาจจัดการศึกษา ใหประชาชน การบริหารตนเองและการตรวจสอบ
และถวงดุลมาใชในการบริหารโรงเรียน โดยใหบุคลากรท่ีมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นและปฎิบัติ
หนาท่ีตามท่ีตนเองไดรับมอบหมาย มีการกระจายอ านาจและใหบุคลากรท่ีมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมใน
งานดานตาง ๆ เชน งานวิชาการ งานจัดงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป โรงเรียนได
เปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาจากผูบริหารเพียงคนเดียวเป็นการบริหารจัดการรูปแบบ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีรวมเสนอนโยบาย แผนกลยุทธและแนวปฏิบัติแกโรงเรียน 
ตลอดจนรวมประเมินผลการบริหารและการด าเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงไดน าแนวคิด
ทฤษฎีมาใชในการบริหารอยางหลากหลาย  2) ดานปญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเป
นฐาน ไดพบปญหาในแตละดานตามสภาพและรูปแบบในการน าไปปฏิบัติ ต้ังแตระดับผูบริหาร ครู
อาจารย นักเรียน และบุคลากรอื่น ๆ ท่ีมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน แมโรงเรียนไดจัดท าโครงสรางทาง
การกระจายอ านาจและมีธรรมนูญของโรงเรียนท่ีก าหนดใหบุคลากรท่ีมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ
แสดง บทบาทและหนาท่ีไวชัดเจน แตปญหาท่ีพบ เชน ทางโรงเรียนไมไดสรางความรูความเขาใจหรือให
การอบรมขยายสูผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางแท
จริง และ 3) ดานแนวทางการพัฒนา ท าใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพฒันา รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีจะน าไปสูความส าเร็จหลายประการ เชน แนวทางและ    
ขอเสนอแนะการกระจายอ านาจ การมีสวนรวม การบริหารตนเอง การคืนอ านาจการจัดการศึกษาให
ประชาชน และการตรวจสอบประเมินผลและถวงดุล เปนตน 
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 จรุญ จับบัง (2554:บทคัดย่อ) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนา
ระบบวางแผนและการบริหารจัดการ ได้แก่ พัฒนาทักษะความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับครู
การเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานให้กับครู โรงเรียนมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม
เพียงพอและเป็นปัจจุบัน มีโครงสร้างการแบ่งงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการสร้างแรงจูงใจ ขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลากร 2) การพัฒนาระบบการเรยีนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
การสร้างหรือผลิตส่ือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การบูรณาการการสอนโดยใช้แผนการสอนคละช้ันของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมาจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาและการนิเทศก ากับติดตามของผู้บริหารอย่างใกล้ชิด 3) การเสริมสร้างความพร้อมและความ
เข้มแข็งของโรงเรียน ได้แก่ การหมุนเวียนการสอนของครู ตามความรู้ความสามารถและความถนัด การ
ปรับปรุงสถานท่ีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การใช้แผนการสอนคละช้ันและมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีครอบคลุมครบทุกด้าน 4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา ได้แก่ สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง พร้อมท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิผล
ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ท าให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาขึ้น โดยครูมีพฤติกรรมการท างานท่ีดีขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการผลิตส่ือการสอน รวมถึงมีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และสามารถน าไปพัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีพฤติกรรมการท างานโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆมากขึ้น ด้านการบริหารจัดการพบว่า ครูมีการ
ท างานท่ีเป็นระบบ การท างานต่างเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และมีการท างานเป็นทีม มีการแบ่ง
งานและหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน จากการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุน พัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น ส าหรับผลท่ีเกิด
ขึ้นกับนักเรียนนัน้พบว่า นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเพิ่มข้ึนตามศักยภาพของตนและได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดความรักและความผูกพันโรงเรียนมากขึ้น 
 อานนท์ ถิ่นภูเขียว (2557:122) ได้วิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ผลวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบในการจัดการความรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 8 องค์ประกอบ คือ  โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระบวนการจัดการความรู้   
เทคโนโลยีสารสนเทศ   การนิเทศติดตามและประเมินผล วัฒนธรรมองค์กร และ การเสริมแรง2) 
รูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาประกอบด้วย การ
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน (Desired State) ท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนและกระบวนการจัดการความรู้ท่ีประกอบด้วย (1) การ
ก าหนดความรู้ท่ีต้องการ (Knowledge Define) (2) การแสวงหาและพัฒนาความรู้(Knowledge 
Acquisition and Knoeiedge Development) (3) การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Use) และ(4) 
การประเมินผลและปรับปรุงความรู้ (Knowledge Evaluation and Knoeledge Adjustment) โดยมี
องค์ประกอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์กร การนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ และการเสริมแรงเป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริมการจัดการความรู้ 
และ 3) ผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
พบว่า หลังการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ ผู้เรียนมีระดับคุณภาพสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 นารี นาจวง (2557:221-224) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยใชการวิจัยเปนฐานส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบทและความตองการจ าเป
นในการประกันคุณภาพภายในท่ีใชการวิจัยเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ (1.1) ผลการศึกษาบริบท
จุดเดนจุดดอย จุดแข็งและจุดออนของโรงเรียนขนาดเล็กพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีจุดเดนในดาน
คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยและการมีสุนทรียภาพและการ     
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงคของเด็กไทย แตมีจุดดอยในเรื่องความสามารถใน
การแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองและการมีนิสัยใฝเรียนรู การมีทักษะกระบวนการคิด การมี
ความรูความสามารถและทักษะท่ีจ าเปนตามหลักสูตรแตละสาระ และทักษะความสามารถในการท างาน
อยางมีระบบและพัฒนางานอยางตอเนื่อง สวนจุดแข็งหรือปจจัยท่ีสงผลตอความส าเร็จในการจัด
การศึกษามี 2 ปจจัย คือ ผูบริหารมีภาวะผูน าในการบริหารจัดการและชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา สวนจุดออน คือ ขาดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ และหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทความตองการของผูเรียนและทองถิ่น (1.2) ผลการศึกษาวิเคราะห
ความตองการจ าเปนในการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน ซึ่งประเมินตามองค
ประกอบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานท่ีสังเคราะหจากเอกสารแนวคิดทฤษฎี พบวา 
โรงเรียนขนาดเล็กมีความตองการจ าเปนในการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ท้ังโดยภาพรวมและรายองคประกอบทุกองคประกอบโดยมีความตองการจ าเปนสูงสุดใน   ดานการใช
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน และการใชความรูจากการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาเหตุ
ส าคัญท่ีท าใหเกิดความตองการจ าเปนในการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานในโรงเรยีน
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ขนาดเล็กมี 4 ประการ คือ ประการท่ี 1 ความเขาใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และการวิจัย ประการท่ี 2 ขาดความตระหนักในวฒันธรรมการเรียนรแูละพัฒนา ประการท่ี 3 งาน
ประกันคุณภาพเปนภาระท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน ประการท่ี 4 โครงสรางการบริหารไมเอื้อ 
ตอการประกันคุณภาพผูเรียน แนวทางในการตอบสนองความตองการจ าเปนท่ีส าคัญมี 4 ประการ คือ 
การสรางความรวมแรงรวมใจเปล่ียนแปลงท้ังระบบ, การปรับเปล่ียนมโนทัศนทางการศึกษา การวิจัย
และการประกันคุณภาพการศึกษา,การเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรใูหสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ   
ผูเรียนใหมีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีนิสัยใฝเรียนรู มีทักษะกระบวนการคิด มี
ความรูและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเปนส าหรับการเรียนรตูามหลักสูตรแตละสาระ และมีทักษะความสามารถ
ในการท างานอยางเปนระบบ และพัฒนางานอยางตอเนื่อง และ การบูรณาการงานประกันคุณภาพ
ภายในเขากับการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน  2) รูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดย
ใชการวิจัยเปนฐานส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กประกอบดวยหลักการ แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ จุดมุง 
หมายของรูปแบบ และขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมการ (2) การพัฒนา
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพท้ัง
ระบบ (4) พัฒนากระบวนการเรียนรแูละคุณภาพการศึกษาท้ังระบบโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ และ (5) 
การประเมินมาตรฐานและใชผลพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 3) ผลการใชรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปรากฏวาโรงเรียนกลุมตัวอยางท้ังสองโรงมี
คะแนนพัฒนาการผลการประเมินสูงขึ้น ท้ังรายภาพรวมและรายตัวบงช้ี คุณภาพโดยรวมมีคะแนน
เฉล่ียกอนใชรูปแบบฯ เทากับ 46.49 และ 35.66 แตคุณภาพโดยรวมหลังจากใชรูปแบบฯมีคะแนนเฉล่ีย 
เทากับ 91.59 และ 89.28 ตามล าดับ นั่นพัฒนาการเพิ่มขึ้นรอยละ 83.69 และ 83.34 และ4) ผล
การศึกษาความคิดเห็นของผูใชและผูเกี่ยวของกับการใชตอรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช 
การวิจัยเปนฐานส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปรากฏวาผูใชรูปแบบในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสองระดับมี
ความคิดเห็นตอประโยชนและความถูกตองของรูปแบบฯ ระดับมากท่ีสุดสวนโรงเรียนจัดการศึกษาสาม
ระดับมีความคิดเห็นระดับมาก โดยประเด็นท่ีผูใชรูปแบบฯเห็นวามีประโยชนสูงท่ีสุด คือ รูปแบบ        
สงเสริมการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ รองลงมาคือ 
รูปแบบสงเสริมใหครูพัฒนากระบวนการเรียนรดูวยตนเองโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ รูปแบบสงเสริม
ความเขาใจมโนทัศนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยางเหมาะสม และรูปแบบสงเสริม
การจัดการศึกษาอยางเปนระบบครบวงจร สวนประเด็นรูปแบบสงเสริมการเปล่ียนแปลงการศึกษาท้ัง
ระบบ มีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุด 
 อรวรรณ พลคล้าย (2558) ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
1) การศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ (1) ด้านการท าความเข้าใจให้กระจ่าง (2) ด้าน
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การตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา (3) ด้านก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดเน้น (4) ด้านการก าหนดภาระงานพัฒนาตามจุดเน้น (5) ด้านการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
(6) ด้านการตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนา และ(7) ด้านการสรุปและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการท า           
ความเข้าใจให้กระจ่าง ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ด้านสรุปและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน และ 2) 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ตามกระบวนการ PDCA พบว่า  (2.1) P (Plan) ควรมีการวางแผนด้าน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ด้านก าหนดเป้าหมาย ด้านการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ด้านการจัดท ารายงาน 
ด้านการจัดอบรมสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ ด้านจัดต้ังคณะท างานและมอบหมาย
หน้าท่ี การท างานและด้านจัดท าโครงการต่างๆ (2.2) D (Do) ควรมีการด าเนินการประชุม  จัดอบรม 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ จัดท าแบบทดสอบและแบบวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าโครงการต่างๆ เช่น การเยี่ยม
บ้าน ระบบแนะแนว จัดสรรงบประมาณ (2.3) C (Check) ควรมีการตรวจสอบระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เว็บไซต์ มีการก ากับติดตาม ครูและบุคลากร มีการด าเนินการพัฒนาผู้เรียน โดยการพูดคุย แลกเปล่ียน
แบบสอบถาม แบบทดสอบการรายงานผล วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ทบทวนแผนงาน โครงการประชุมช้ีแจง
เผยแพร่ และ (2.4) A (Action) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
โครงการ น าข้อมูลการรายงานสรุปและแก้ไขปัญหา ใช้ให้มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
มีการพัฒนาระบบวิจัยการพัฒนา  
 จากการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า  
 รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q 
MOEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2563  ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ จึงควรท่ีจะมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  1)  มีการก าหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน คือ เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีความสุข 
  2)  มีกระบวนการในการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDRCAS เป็นตัวขับเคล่ือน 
  3)  มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพครู  คุณภาพผู้บริหาร  
คุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4)  มีระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ 
  5)  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 
  6)  มีการใชผลการประเมินภายในโรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างตอเนื่อง 
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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดการวิจัย การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ 
P@5Q MOEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2563   สรุปได้ดังนี้  

ตัวแปรอิสระ                                          ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การน านโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  โดยใช้ P@5Q 
MODEL และกระบวนการ
บริหารคุณภาพแบบ PDRCAS   

ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและ 
จุดเน้น ประกอบด้วย 

จุดเน้นท่ี  1  ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา   
จุดเน้นท่ี  2  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  
จุดเน้นท่ี  3  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
จุดเน้นท่ี  4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและทักษะ 
                ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี  21  
จุดเน้นท่ี  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
จุดเน้นท่ี  6  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                เป็นส าคัญ   
จุดเน้นท่ี  7  การบริหารและการจัดการ   
จุดเน้นท่ี  8  ระบบประกันคุณภาพภายใน   
จุดเน้นท่ี  9  โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียน 
                คุณภาพ   
จุดเน้นท่ี  10  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 


