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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

บทที่  3 
วิธีดำเนินการ 

 
 รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q 
MODEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ปีการศึกษา 2563  มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
  1.  ขอบเขตของการศึกษา 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.  วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.  ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตของการศึกษา  ครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   1.  ด้านแหล่งข้อมูลในการศึกษา    
    รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q 
MODEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ปีการศึกษา 2563  จำนวน  167  โรงเรียน 
   2.  ด้านเนื้อหา   
    ประเด็นการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยจุดเน้นในการดำเนินงานตามนโยบาย P@5Q 
Model  เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต  2  ปีการศึกษา 2563  จำนวน 10  จุดเน้น ดังนี้ 

 จุดเน้นที่  1  ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา   
 จุดเน้นที่  2  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  
    จุดเน้นที่  3  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 จุดเน้นที่  4  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี  21  
 จุดเน้นที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    จุดเน้นที่  6  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 จุดเน้นที่  7  การบริหารและการจัดการ   
 จุดเน้นที่  8  ระบบประกันคุณภาพภายใน   
 จุดเน้นที่  9  โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ   
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    จุดเน้นที่  10  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   3.  ระยะเวลาในการประเมิน  
    ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม  2564 
 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งมีกระบวนการสร้างและหาคุณภาพ  ดังนี้ 
 2.1  ศึกษานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2  วิเคราะห์นโยบายของสำนักงานเขตพ้ีนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 2.3  จัดทำร่างแบบประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 2.4  นำร่างแบบประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (กตปน.) เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และ
ความครอบคลุมของกรอบแนวคิดในการประเมิน  
 2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตามข้อเสนอแนะ 
 2.6  จัดทำแบบประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
3.  วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1  ประชุมชี ้แจงการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื ่อยกระดับคุณภาพผู ้เร ียน             
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต  2  ให้กับ
ผู้บริหารและคณะครูในสังกัดทราบ  
 3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์เขต  2   
 3.3  ให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต  2   
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4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1  ศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต  2  ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด จำนวน  167  โรงเรียน 
 4.2  พิจารณาข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน ผลการดำเนินรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
P@5Q Model เพื ่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต  2  ที่สอดคล้องกับประเด็นการให้คะแนน แล้วบันทึกคะแนนลงใน
แบบกรอกคะแนนให้ครบทั้ง  10  จุดเน้น โดยกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WEGHTED AVEAGE) ของ
คะแนนแต่ละจุดเน้นเพ่ือหาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
  จดุเน้นที่ 1  ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา   ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  3 
  จุดเน้นที่ 2  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา    ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  3 
  จดุเน้นที่ 3  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  3 
  จดุเน้นที่ 4  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
          ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  4 
  จดุเน้นที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  5 
  จดุเน้นที่ 6  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
          ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  5 
  จดุเน้นที่ 7  การบริหารและการจัดการ    ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  5 
  จดุเน้นที่ 8  ระบบประกันคุณภาพภายใน    ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  4 
  จดุเน้นที่ 9  โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ  ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  4 
  จดุเน้นที่ 10  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   ค่าน้ำหนักคะแนน  เท่ากับ  4 
 4.3  วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต  2   
โดยหาค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้   
      คะแนนเฉลี่ย    ระดับคุณภาพ 
 4.51 – 5.00 ยอดเยี่ยม 
 4.01 – 4.50 ดีเลิศ 
 3.51 – 4.00 ดี 
 3.01 – 3.50 พอใช้ 
 ≤  3.00 ควรปรับปรุง 
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 4.4  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื ่อยกระดับคุณภาพผู ้เร ียนของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต  2  ทั้งโดยรวมและ
แยกตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 4.5 จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต  2   
 
5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย   
    5.1  ค่าเฉลี่ย  (Mean)   โดยใช้สูตร  (ไพศาล  วรคำ.  2552 : 311)  ดังนี้ 
 

                                      µ =
∑ 𝑥

𝑁
 

 
   เมื่อ   µ      แทน    ค่าเฉลี่ยของประชากร 
         X   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
             N       แทน    จำนวนสมาชิกในกลุ่มประชากร 
 
  5.2  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  โดบใช้สูตร  (ไพศาล  วรคำ.  
2552 : 313)    
 

                     =  
∑(𝑋−µ)2

𝑁
                

   

    เมื่อ          แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
      X        แทน  คะแนนแต่ละตัว 
      N        แทน  จำนวนสมาชิกในกลุ่มประชากร   

            แทน   ผลรวม 
 
 
 


