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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

บทที่  5 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 
 รายงานผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้  P@5Q 
MODEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ปีการศึกษา 2563  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

 1.  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q 
MODEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2   
  1.1  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q 
MODEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ ์ เขต 2  ปีการศึกษา 2563   จำแนกตามจุดเน้น โดยรวม พบว่า อยู ่ในระดับดีเลิศ                    

(µ = 4.50,  = 0.51)  เมื่อพิจารณาตามจุดเน้น พบว่า อยู่ในระดับดี  2  จุดเน้น อยู่ในระดับดีเลิศ 1  
จุดเน้น  และอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 7 จุดเน้น โดยเรียงลำดับตามจุดเน้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3  ลำดับ

แรก ได้แก่ จุดเน้นที่ 8  ระบบประกันคุณภาพภายใน (µ = 4.99,  = 0.02) รองลงมา คือ จุดเน้นที่ 2  

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (µ = 4.90,  = 0.26) และ จุดเน้นที่  1  ระบบความปลอดภัยใน

สถานศึกษา (µ = 4.85,  = 0.24)  ส่วนจุดเน้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 9  โรงเรียนคุณภาพ 

5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ  (µ  = 3.92,  = 0.37)   
  1.2  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับดีเลิศ (µ = 4.50,  = 0.40)  เมื่อพิจารณาตามศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับดีเลิศ  3  ศูนย์เครือข่าย  และอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 6  ศูนย์เครือข่าย  โดยเรียงลำดับตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  

ลำดับแรก ได้แก่  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 2 (µ = 4.68,  = 0.51)  

รองลงมา คือ     ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก 2 (µ = 4.60,  = 0.42)  และศูนย์

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 2  (µ = 4.60,  = 0.64) ตามลำดับ  ส่วนศูนย์เครือข่าย
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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าคันโท              

(µ = 4.10,  = 0.42)   
 2.  ผลการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
  2.1  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 2 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผล
การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2                
ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้ 
   1)  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ 
นวัตกรรมจิตศึกษา  PBL. และ PLC. 
   2)  โรงเรียนโคกเครือวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ               
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 
   3)  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ
นวัตกรรมจิตศึกษา  PBL. และ PLC.   
   4)  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5)  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สวนยางพารา) 
   6)  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ 
สถานศกึษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   7)  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ 
สถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก 2  มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีผล
การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2                
ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้   
   1)  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได ้คือ  โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ระดับปฐมวัย 
   2)  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ 
โรงเรียนแกนนำการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการ     
แบบเปิด (Open Approach) 
   3)  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ    
ศูนย์ PEER CENTER 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

  2.3  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 2 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผล
การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2                
ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้   
   1)  โรงเรียนยางคำวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  กิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน,กิจกรรมออมทรัพย์,กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
   2)  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  คือ 
รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที ่มีผลการปฏิบัติงานที ่เป ็นเล ิศ(Best Practice) การน้อมนำ                         
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 
,Cetificate of Registration Upright School Project Standard ของสำน ักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
   3)  โรงเรียนบ้านโคกศรี ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ นวัตกรรม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้อินเตอร์เนต,
วิถีโคกศรี วิถีพอเพียง,นวัตกรรมเพ่ิมทักษะการสื่อสารไหว้วานเพื่อนเตือนเพ่ือน 
   4)  โรงเรียนดงบังวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ ศูนย์ PEER 
CENTER 
   5)  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
   6)  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได ้คือ  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการ DLTV เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   7)  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
   8)  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
   9)  โรงเรียนดอนขีวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ โรงเรียนดี 
มีคุณภาพ มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  2.4  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 3 มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีผล
การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2                
ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้ 
   1)  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
โครงการห้องเรียนคณุภาพภาษาอังกฤษ 
   2)  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการงานอาชีพ 
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   3)  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
กิจกรรมบริษัทสร้างการดีภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
   4)  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
   5)  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั ้น ป.6 ปีการศึกษา2563 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระ และเป็นอันดับที่  1 ของศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด3  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  6  ปี และได้รับ
รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา  2562 
   6)  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
การส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง โปงลาง พิณ  
   7)  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  การส่งเสริมอาชีพด้านการจักสาน 
   8)  โรงเรียนดอนยานางศึกษา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
สถานศึกษาท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.5  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก 1 มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2                
ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้ 
   1)  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
   2)  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
โรงเรียนดีประจำตำบล 
   3)  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ผลงานที ่ประสบผลสำเร ็จและเป ็นแบบอย ่างได้  คือ  
ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
   4)  โรงเรียนหนองแสงวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  คือ  
รางวัลนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนต้นแบบอาชีพ 
   5)  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   6)  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   7)  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

  2.6  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1 มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีผล
การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2                
ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้ 
   1)  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ  โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา    
   2)  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได ้คือ  โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
   3)  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
   4)  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
   5)  โรงเรียนปอแดงวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได ้คือ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสื่อ-เนตรนารี 
   6)  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
   7)  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
โรงเรียนสนับสนุนด้านกีฬา 
  2.7  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฆ้องชัย มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 2                
ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้  
   1)  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย  การจัดทำวิดีทัศน์ปลูกฝังจิตสำนึก โครงงานคุณธรรม โครงการห้องเรียนคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ 
   2)  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
โครงการทำเกษตรอินทรีย์   โครงการออมทรัพย์นักเรียน  โครงการสหกรณ์นักเรียน 
   3)  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
โครงการเลี้ยงไก่ไข่  โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า   
   4)  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบโนนศิลา  QR Code  ระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน แบบ 
ปพ.5 จัดทำขึ้นเอง 
   5)  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
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การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้ให้ความสำคัญและดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน 
   6)  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็น
แบบอย่างได้ คือ  การอ่านออกเขียนได้ เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 
   7)  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  กิจกรรมและโครงงานคุณธรรม 
   8)  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียน   โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนรออบด้าน 
   9)  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 
   10)  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 
   11)  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล 
  2.8  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 1 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการ
ดำเนิน งานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ประสบ
ผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้ 
   1)  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
สถานศึกษาแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง 2560 , รางวัลโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
   2)  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
ศูนย์พัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ ,เหรียญเงินนวัตกรรมคุณภาพครู 
   3)  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
รางวัลโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
   4)  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได ้คือ  สถานศึกษาแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง 2556 ,รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น , สพฐ.วิ่ง 31 
ขาอันดับ 15 
   5)  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศลำดับ 2 
   6)  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
ประเมินภายนอกรอบ 4 อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน 
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  2.9  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าคันโท มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ประสบผลสำเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้   
   1)  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
ห้องเรียนคุณภาพ, รร.ส่งเสริมนัยรักการอ่าน, สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, จิตศึกษา, BBL 
   2)  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
ผล NT สูงกว่าระดับประเทศ, RT สูงกว่าระดับประเทศ 
   3)  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
โครงการบ้านนักวิทย์ฯ น้อย, ห้องเรียนคุณภาพ, โรงเรียนวัดในโรงเรียน 
   4)  โรงเรียนบ้านโคกกลาง ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
โครงการเรียนรวม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
   5)  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได ้คือ  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   6)  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
คือ  ผู้เรียนเก่ง ICT ดนตรี กีฬา อาชีพ 
   7)  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง, ห้องเรียนคุณภาพ, โครงการประมงโรงเรียน, โรงเรียนสีขาว 
   8)  โรงเรียนบ้านแสนสุข  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   9)  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและ
เป็นแบบอยา่งได้ คือ  การพัฒนาศักยภาพครู 
   10)  โรงเรียนบ้านคำแคน  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ   
ผล NT 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ,  RT สูงกว่าระดับประเทศ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   11)  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได ้คือ  
สถานศึกษาพอเพียง, โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   12)  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ คือ  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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อภิปรายผล 
  

 1.  จากผลการวิจัย พบว่า สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวม อยู่ใน
ระดับดีเลิศทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ได้กำหนด 
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้อย่างชัดเจนในการสร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและ
เป ็นส ุข นอกจากน ั ้นย ังม ีการสร ้างนว ัตกรรมการบร ิหารการศ ึกษา P@5Q MOEL คือ P@ : 
Participation การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมวัดและประเมินผล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ มุ่งสู ่คุณภาพ 5Q ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน (QS : Quality 
Student) คุณภาพครู (QT : Quality Teacher) คุณภาพผู้บริหาร (QE : Quality Executives) คุณภาพ
สถานศึกษา (QA : Quality Academies) และคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Quality : Office)
โดยมีเป้าหมายจุดเน้น 10G ประกอบด้วย  ด้านคุณภาพผู้เร ียน  ด้านคุณภาพครู ด้านคุณภาพ
สถานศึกษา และด้านคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และจัดประชุมมอบนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับรู้แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพสู่
เป้าหมายที่กำหนดสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 ซึ่งจาก
ผลการดำเนินการดังกล่าว จึงส่งผลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด มีผลการประเมินประสิทธิผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาตามจุดเน้น พบว่า จุดเน้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จุดเน้นที่ 8 ระบบประกัน
คุณภาพภายใน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการศึกษามุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย
ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายใน 
(Internal Quality Assurance) มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นเรื่องของการประกันคุณภาพ
ภายในจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
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 ส่วนจุดเน้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 9  โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ 
ทั้งนี้เพราะว่า ในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาขั ้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้การเปิด
ภาคเรียนไม่เป็นไปตามปฏทินการศึกษาที่กำหนด  โดยเฉพาะโครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ซึ่งไม่มี
การประเมิน ดังนั้นจึงส่งผลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ในจุดเน้นที่ 9  
โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ 
 

 1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ควรนำข้อเสนอแนะจาก
สถานศึกษา มาปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานตามนโยบาย P@5Q Model  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2564  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด โดยเพิ่มรายละเอียดในส่วนของตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การให้คะแนน เพื ่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 2.  ผู ้บริหารสถานศึกษา ควรนำตัวอย่างกิจกรรม โครงการของสถานศึกษาที ่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเลิศและเป็นแบบอย่างได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาของตนเอง 
 3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ควรเผยแพร่รูปแบบการ
บริหารงานตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q MODEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ 
PDRCAS  ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


