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การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus
NONGKHAM Platform: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
The Development of Quality of Educational Management using SIAO Model Plus
Innovation NONGKHAM Platform: A Case Study of Nongkhampittayakom school,
The Secondary Educational Service Area Office 25
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บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO
Model Plus NONGKHAM Platform โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
วิธีการดาเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนของโรงเรียน ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบนวัตกรรม SIAO Model และ NONGKHAM Platform และ
กาหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้น 6 จุดเน้น ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบนวัตกรรม ระยะที่ 3
ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน
1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 13 คน และนักเรียน จานวน 132 คน รวมทั้งสิ้น 146 คน ปีการศึกษา 2561
ผลการศึกษาพบว่า 1. รูปแบบ SIAO Model Plus NONGKHAM Platform ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ดังนี้
1) S : Sufficiency Economy Philosophy คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) I : Involvement คือ การมีส่วนร่วม 3) A
: Achievement คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4) O : Organization คือ การจัดองค์กร 5) N : Need คือ ความต้องการจาเป็น 6)
O : Objectives คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ 7) N : Networks คื อ เครื อ ข่ า ย 8) G : Good Practice คื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี 9) K :
Knowledge คือ ความรู้ 10) H : Happiness คือ ความสุ ข 11) A : Attitude/Assessment คื อ ทั ศ นคติ /การประเมิ นผล
และ 12) M : Management คื อ การบริ ห ารจั ด การ 2. ผลการใช้ รูป แบบนวั ต กรรม SIAO Model Plus NONGKHAM
Platform สามารถพัฒนานักเรียนตามจุดเน้น 6 จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครู บุค ลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ, SIAO Model , NONGKHAM Platform
Abstract
The purposes of this mixed research were to study the composition and to study the results of
using the innovation SIAO Model Plus NONGKHAM Platform. Nongkhampittayakom school, the Secondary
Educational Service Area Office 25. The research were divided into 3 phases as follows: Phase 1 : study
the current conditions and problems of educational administration for improving the quality of students
of the school, study the components of the innovation SIAO Model Plus NONGKHAM Platform and
determine the quality of student development based on 6 focus areas; Phase 2 : create and develop
innovative formats; Phase 3 : experimentation and study the results of using innovative models, target group
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used in the experiment included; 1 school director, 13 teachers and educational personnel and 132
students, a total of 146 people academic years 2018.
The study found that : 1. The SIAO Model Plus NONGKHAM Platform model consisted of 12
components as follows 1) S : Sufficiency Economy Philosophy, 2) I : Involvement, 3) A : Achievement,
4) O : Organization, 5) N : Need, 6) O : Objectives, 7) N : Networks, 8) G : Good Practice, 9) K : Knowledge,
10) H : Happiness, 11) A : Attitude/Assessment, and 12) M : Management; 2. The results of using SIAO
Model Plus NONGKHAM Platform innovation were able to develop students in accordance with
the 6 focus points of the Secondary Educational Service Area Office 25. The teachers, educational
personnel, and students were satisfied with the model at the highest level.
Keywords : Development Toward High Performance, SIAO Model , NONGKHAM Platform
บทนา
ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–
2580) ด้านการเสริมสร้างศั กยภาพและทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2561-2564) แผนการศึ ก ษาชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณ ะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึ ก ษาธิการ ที่ มุ่ง เน้น ให้ห น่ วยงานทางการ
ศึกษาทุกระดับบูรณาการการทางานเพื่อเป้าหมายในการ
พั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น รวมถึ ง
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบาย จุดเน้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ต่างมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์น วั ต กรรม มี ค วามรู้ มี ทักษะและ
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 มี สุ ข ภาวะที่
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่ง พาตนเอง เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี สถานศึกษาจึง จาเป็นต้องพัฒ นา
องค์กรให้ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย มีการกาหนด วิสัยทัศ น์
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุท ธ์ จุดเน้น และโครงการที่ชัดเจน
เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพเกิ ดความยั่ง ยื น (ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2562) รูปแบบการเป็นองค์กรชั้นนา
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยนวั ตกรรม “SIAO
Model” เป็ น นวั ต กรรมที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 25 สร้ า งขึ้ น และก าหนดเป็ น นโยบาย
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การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สั ง กั ด จ านวน 84 โรงเรีย น โดยการน ารู ป แบบไปใช้ เป็ น
นวัต กรรมในการขั บ เคลื่อ นคุ ณ ภาพการศึ กษาของแต่ ล ะ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ถือ
เป็นรูปแบบนวัตกรรมที่ทาให้ผู้นาไปใช้สามารถมีมุมมองเชิง
ระบบ (System Approach) ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นกระบวนการ
ทางานเชิงระบบครบวงจร มองเห็นการทางานตั้งแต่ต้นจนจบ
เป็ นกรอบการท างานอย่ างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด้ วย
“S : Sufficiency Economy Philosophy” คือ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “I : Involvement” คือ การมีส่วนร่วม “A :
Achievement” คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ “O : Organization”
คื อ การจั ด องค์ ก ร น าไปสู่ จุ ด เน้ น ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กาหนดไว้ ดัง นี้ คือ 1) การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2) คุณภาพผู้เรียน 3) สิทธิและ
โอกาสทางการศึกษา 4) ทักษะภาษา 5) ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล และ 6) ทักษะชีวิต (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึก ษาเขต 25, 2561) โรงเรีย นหนองขามพิ ท ยาคม
สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 25
เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน มีการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน และจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 25 จึงนารูปแบบการเป็นองค์ กรชั้น
นาในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยนวัตกรรม “SIAO
Model” สู่การปฏิบัติผสมผสานกับบริบทและวิถีการทางาน
ของโรงเรี ย น ในรู ป แบบนวั ต กรรม SIAO Model Plus
NONGKHAM Platform เพื่ อ ให้ บรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
โรงเรีย นและจุด เน้ นตามนโยบายของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบนวัตกรรม
SIAO Model Plus NONGKHAM Platform โ ร ง เรี ย น
หนองขามพิ ท ยาคม สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 25
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO
Model Plus NONGKHAM Platform โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดาเนิ นการวิจัยแบ่งออกเป็น
3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปั จ จุบันและปัญ หา
การบริห ารจั ดการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพนักเรีย นของ
โรงเรี ย นหนองขามพิ ท ยาคม ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของ
รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model ศึกษาองค์ประกอบของ
NONGKHAM Platform และกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามจุดเน้น 6 จุดเน้น
1.1 ศึกษาและสังเคราะห์เอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง SAR ของโรงเรียนหนองขามพิทยาคม
ปีการศึกษา 2559 – ปีการศึกษา 2560
1.2 ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบ
นวัตกรรม SIAO Model จากเอกสารคู่มือการนา SIAO Model
สู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 และศึกษาองค์ประกอบของ NONGKHAM Platform
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ Focus Group โดยท่านผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน
ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบนวัตกรรม
SIAO Model Plus NONGKHAM Platform
2.1 นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกาหนดรูปแบบนวัตกรรม
SIAO Model Plus NONGKHAM Platform
2.2 สร้างและพัฒ นารูปแบบนวัตกรรม
SIAO Model Plus NONGKHAM Platform จากการ Focus
Group โดยมีเชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ระยะที่ 3 ทดลองใช้ แ ละศึ ก ษาผลการใช้
รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform
นานวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform
ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนหนองขามพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประกอบด้วย ผู้อานวยการ

โรงเรีย น จ านวน 1 คน ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
จานวน 13 คน และนักเรียน จ านวน 132 คน รวมทั้ง สิ้น
146 คน ในช่วงภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมี
การดาเนินการตามจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
3.1 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทา MOU ระหว่างผู้อานวยการโรงเรียนกับคณะครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น
การประกันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรให้เพิ่มขึ้น
และการประกัน ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net เพิ่ม ขึ้น
จากเดิมอย่างน้อย 5 คะแนน (ปี พ.ศ.2560 -2561
3.2 ด้านคุณภาพผู้เรียน ปรับปรุงและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ค วามหลากหลายและแผนพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา/แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
วิเคราะห์ผลการสอบ O-Net 3 ปีย้อนหลัง จะทาให้ทราบว่า
มาตรฐาน/ตั วชี้ วัด ใดที่ มี ปั ญ หา แล้ วสร้า งนวัต กรรมเพื่ อ
แก้ปั ญ หาให้ ตรงกับ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ
PLC (ระดับสถานศึกษา/สหวิทยาเขต) ครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ Shopping List ผ่ า นเว็ บ ไซต์ สพม.25 หรื อ
ดูจาก Test Blueprint จากเว็บไซต์ สทศ.
3.3 ด้า นการให้ โอกาสทางการศึกษา
ครูใช้นวัตกรรม DLIT,DLTV ในการจัดการเรียน การสอน
พัฒ นาระบบดูแลช่ วยเหลือนั กเรียน สร้างเครือ ข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสหวิทยาเขต ,มหาวิทยาลัย,องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
3.4 ด้านทักษะภาษา นา Echo English
มาใช้ในกลุ่ ม ครู จั ดค่ า ยเสริม ทั ก ษะภาษา Englishให้ กั บ
นักเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
3.5 ด้านดิจิทัล การจัดการเรียนรู้แบบ
Online การใช้สื่อนวัตกรรม เช่น YouTube การประเมินผล
แบบ Online
3.6 ด้ า นทั ก ษะชี วิ ต ส่ ง เสริ ม ความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นให้ กั บ นั ก เรี ย น ปลู ก ฝั ง Soft Skill
นักเรียนรู้จักค้นหาตัวเอง และแสวงหาความรู้จากข้อมูล ที่
ล้นเข้ามาในโลกดิจิทัลอย่างถูกทาง
สรุปผลการดาเนินการวิจัย
ผลการด าเนิ น งาน ปรากฏตามระยะของการ
พัฒนา ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจ จุบันและ
ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นของ
3
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โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ทาให้โรงเรียนสามารถมองเห็น
ตัวตนของตนเองอย่ างชัด เจน ทราบจุ ดแข็ ง จุด อ่อ นของ
โรงเรียนและมองเห็นแนวทางในการนารูปแบบนวัตกรรม

SIAO Model มาใช้ ใ นการพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ ตาม
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ รายละเอียดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 องค์ประกอบเชิงระบบของ SIAO
Model และผลการศึกษาองค์ประกอบของ NONGKHAM
Platform จากการ Focus group โดยผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา

และตัวแทนนักเรียน จานวน 15 คนพบว่าองค์ประกอบของ
NONGKHAM Platform ประกอบด้ ว ย 8 องค์ ป ระกอบ
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบและนิยามเชิงปฏิบัติการของ NONGKHAM Platform
ที่
1

องค์ประกอบ

นิยามเชิงปฏิบัติการ/พฤติกรรมของครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนที่แสดงออกถึง
การทางานที่ทราบถึงความต้องการจาเป็นในการทางานทากิจกรรมที่มุ่งพัฒนาตนเอง โรงเรียน สามารถ
เรียงลาดับความสาคัญของงาน
การท างาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ มี วั ตถุ ป ระสงค์ ที่ ชัดเจน เป็ น ประโยชน์ แ ละคุ้ ม ค่ า ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพ
นักเรียน
การมีเครือข่ายในการทางาน/โครงการ/กิจกรรม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและนาสู่ชุมชน สังคม
การเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี เหมาะสมกับสภาพ บริบท กับงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทาของโรงเรียน

N : Need
(ความต้องการจาเป็น)
2 O : Objectives
(วัตถุประสงค์)
3 N : Networks (เครือข่าย)
4 G : Good Practice
(วิธีปฏิบัติที่ดี)
5 K : Knowledge (ความรู้)
การทางาน/โครงการ/กิจกรรมบทฐานของความรู้ รอบรู้ รอบคอบ อย่างระมัดระวัง
6 H : Happiness (ความสุข)
การมีความสุขในการทางาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7 A : Attitude/Assessment
การมีทั ศนคติ ที่ดีในการท างาน/โครงการ/กิจกรรม และมีก ารวัดและประเมินผลการท างานอย่างเป็ น
(ทัศนคติ/การประเมินผล)
ระบบ
8 M : Management
การบริหารจัดการบนข้อจากัด บนความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
(การบริหารจัดการ)
Platform : ฐานที่ใช้เป็นวิถีชีวิต/วัฒนธรรมการทางานของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบนวัตกรรม
SIAO Model Plus NONGKHAM Platform
จากผลการศึกษาระยะที่ 1 นามาสร้าง
และพัฒนารูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM
Platform จากการนิเทศติดตาม ประเมินผล สังเกต สัมภาษณ์
4

กลุ่ ม เป้ าหมาย น ามาประมวลผลและจั ด Focus group
โดยผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนครู
และบุค ลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน จ านวน
15 คน ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ รายละเอียด ดังภาพ
ที่ 2
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ภาพที่ 2 รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ าง SIAO Model กั บ NONGKHAM Platform ที่
หลอมรวมและเชื่อมโยงกลายเป็นวิถีการทางานเชิ ง ระบบ
โดยใช้ NONGKHAM Platform เป็ น ฐานคิ ด ฐานปฏิ บั ติ
เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการทางานของครูและบุค ลากร
ทางการศึกษารวมถึงนักเรียน โดยการนา SIAO Model มา
จัดระบบการทางานครบวงจร ทาให้มองเห็นการท างาน
ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นกรอบการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561
– เดือนมีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561)
ระยะที่ 3 ผลการใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO
Model Plus NONGKHAM Platform โรงเรียนได้นารูปแบบ
นวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform ไปใช้
ในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนตามจุดเน้น
6 จุดเน้น ในปีการศึกษา 2561 ผลการใช้รูปแบบ รายละเอียด
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลเชิงประจักษ์การใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform
ที่

จุดเน้นการพัฒนา

1

ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

2

ด้านคุณภาพผู้เรียน

3
4

ด้านการให้โอกาสทางการ
ศึกษา
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ

5

ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล

6

ทักษะชีวิต

ผลงานเชิงประจักษ์การใช้รูปแบบนวัตกรรม
SIAO Model Plus NONGKHAM Platform
1. ระบบประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็ง ผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก
2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 1.02 คิดเป็นร้อย
ละ 6.17
3. ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561
กับปีการศึกษา 2560 พบว่า คะแนนเฉลีย่ รวม 4 วิชาเพิ่มขึ้น 7.77 คิดเป็นร้อยละ 6.36
1. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 1.02 คิดเป็นร้อย
ละ 6.17
2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561
กับปีการศึกษา 2560 พบว่า คะแนนเฉลีย่ รวม 4 วิชาเพิ่มขึ้น 7.77 คิดเป็นร้อยละ 6.36
1. ครูใช้นวัตกรรม DLIT,DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง
1. กิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษา English และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักเรียน
บรรลุตามเป้าหมายและนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
1. ครูจัดการเรียนรู้แบบ Online ใช้สื่อนวัตกรรม เช่น YouTube และการประเมินผลแบบ Online
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75
นักเรียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้
1. รางวัล ระดับประเทศ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
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ที่

จุดเน้นการพัฒนา

ผลงานเชิงประจักษ์การใช้รูปแบบนวัตกรรม
SIAO Model Plus NONGKHAM Platform
3. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3
4. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
5. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
6. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

อภิปรายผล
การใช้ รู ป แบบนวั ต กรรม SIAO Model Plus
NONGKHAM Platform สู่ ก ารป ฏิ บั ติ ส ามาร ถพั ฒ น า
คุณภาพนักเรียนได้ตามจุดเน้น ดังนี้ 1) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 2) คุณ ภาพผู้เรียน 3) สิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษา 4) ทักษะภาษา 5) ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล และ
6) ทักษะชี วิต ถือเป็นรูป แบบนวัตกรรมที่ ทาให้ผู้ นาไปใช้
สามารถมี มุ ม มองเชิ ง ระบบ (System Approach) ซึ่ ง จะ
ช่ วยให้ ม องเห็ น กระบวนการท างานเชิ ง ระบบครบวงจร
มองเห็น การทางานตั้ง แต่ต้นจนจบ เป็นกรอบการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพบริบทของโรงเรียน
ความพร้อมของคณะครูรวมถึงทรัพยากรและชุมชนในการ
รวมพลั ง ขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ ชีวิน อ่อนละออ และคณะ (2563) เรื่อง ภาวะ
ผู้น ายุค ดิจิทัล ส าหรับ นักบริหารการศึกษา ระบุว่า ภาวะ
ผู้น าส าหรั บ นั ก บริ ห ารการศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น เป็ น การ
บริหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยสาคัญที่
จะส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ ก ารได้ คื อ นั ก บริ ห าร
การศึกษา ต้องมีค วามรู้ ความสามารถตามแบบภาวะผู้นา
เข้าใจเกี่ยวกับ บริบทของเทคโนโลยี ที่เข้ามาเปลี่ย นแปลง
สังคมของโลก และในยุคปัจจุบันแบบภาวะผู้นาที่ก้าวทันต่อ
การเปลี่ ย นแปลง คื อ ภาวะผู้ น ายุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง นั ก บริ ห าร
การศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญ 5 ประการ 1) ส่งเสริม
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเชื่อมั่น
ในทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Native) 2) มีค วามคิด
ต่ อ องค์ ค วามรู้ ใหม่ สร้ า งสั ง คมแห่ ง ปั ญ ญา และพั ฒ นา
ความสามารถใหม่ ๆ 3) เต็มใจทดลอง ด้ วยความอยากรู้
อยากเห็นทางปัญญา และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
บริการใหม่ ๆ 4) พั ฒ นาความคล่องตัว ความเชี่ยวชาญสู่
ความเป็นมืออาชีพทางดิจิทัล และ 5) การสร้าง ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอนาคต และสอดคล้องกับบทความวิชาการของ กุหลาบ
ปุริสาร (2562) เรื่อง ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่
21 ของ “คุณหมอแมกไซไซ” ระบุว่า ผู้นาที่มีประสิทธิผลใน
ศตวรรษที่ 21 (The 21st century) ซึ่งมีค วามสอดรับกับ
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แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะภาวะผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล อาทิ
เดวิส (Keith Davis) ได้แสดงทั ศ นะไว้ ว่า ผู้นาต้อ งมี ค วาม
เฉลียวฉลาด (intelligence) ซึ่งหมายถึง ความหลักแหลม
ในการวิเคราะห์ ปัญ หา หรือสัมพันธภาพระหว่างบุค คลที่
ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึง การบรรลุวุฒิภาวะทางสังคม (social
maturity) นั่นคือ ผู้นาต้องมีค วามมั่นคงทางอารมณ์ทนต่อ
ภาวะคับข้องใจได้สูง มีความเชื่ อมั่นในตนเองและให้เกียรติ
ผู้อื่นเสมอ นอกจากนั้นผู้นาที่มีประสิทธิผ ล จะมีการจูงใจ
ภายในและมีแรงขับด้านความสาเร็จ (inner motivation and
achievement drive) และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ด้ านมนุ ษ ยสั มพั นธ์
(human relations attitude) โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21
ผู้นาจะต้องนาในเชิงวิชาการ เชิงความคิด เชิง concept ที่
มองทะลุในศาสตร์ต่างๆ เกิดความรอบรู้ในทุกด้านทั้งในรูป
ของ IT Digital มัลติมีเดียต่างๆ รวมถึง รอบรู้ในพหุวิทยาการ
(Multi-disciplinary) และพหุ วัฒ นธรรม (Multi-culture)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ โสภา (2560) เรื่อง การ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลาง
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 25
จังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ที่
ระบุ ว่า แนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ค วามเป็นเลิศ
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award: TQA) 7 องค์ประกอบ 1) การ
นาองค์กร ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้รายบุคคล 2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง พัฒนา
และใช้ องค์ ค วามรู้ และนวัตกรรม 3) การมุ่ง เน้ น นัก เรีย น
โรงเรี ยนต้อ งมีแ นวคิ ด ที่มุ ง การพัฒ นาโรงเรียนให้ มี ค วาม
ยั่งยืนมุ่งอนาคตอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพันในระยะ
ยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 4) การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนควรมุ่ง เน้น
การจั ด การศึ ก ษาไปที่ ก ารเรีย นรู้แ ละความต้ อ งการของ
ผู้เรียน 5) การมุ่งเน้นบุคลากร ผู้นาระดับสูงจะต้องกาหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการ
สื่อ สารทิ ศ ทางวิสั ย ทั ศ น์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ และสร้างแรงจู ง ใจ
6) การมุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ การ โรงเรี ยนควรมี การวางแผน

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563
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ตัดสินใจ และดาเนินการต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่าน
การวิ เคราะห์ เป็ น ข้ อเท็ จ จริ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ม ากที่ สุ ด และ
7) ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจประเมินจะเป็นสารสนเทศ
ตัวชี้วัดความก้าวหน้ า ดัง นั้น จะเห็น ว่า การพั ฒ นาคุณ ภาพ
การจัดการศึกษาจะต้องมีรูปแบบ หรือนวัตกรรมทางการ
บริห ารที่ ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงที่ ส าคั ญ ผู้ บ ริห ารต้อ งมี
ภาวะผู้นาทางการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิผล
และเป็นผู้นาทางเทคโนโลยีรวมถึงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. การใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus
NONGKHAM Platform สู่ก ารปฏิ บั ติ นั้ น ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบที่
ใช้และมี มุมมองเชิง ระบบในการทางาน เพราะทุกอย่างมี
ความเชื่อมโยงกัน
3. การใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus
NONGKHAM Platform สู่การปฏิบัตินั้น สามารถปรับใช้ให้
เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน
4. การใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus
NONGKHAM Platform ยัง มีครูและผู้ที่เกี่ยวข้องบางท่าน
ยัง ขาดมุมมองเชิง ระบบ มองรูปแบบนวัตกรรมแบบแยก
ส่วน ขาดการเชื่อมโยง จึง ทาให้ผ ลสัมฤทธิ์ของโครงการ/
กิ จ กรรมยั ง ไม่ สั ม ฤทธิ ผ ลเท่ าที่ ค วร ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งพั ฒ นา
ศักยภาพครูทั้งโรงเรียน (The Whole school)
5. การใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus
NONGKHAM Platform ในการพั ฒนาจุ ดเน้ นด้ านเทคโนโลยี
และดิจิทัล โรงเรียนและนักเรียนยังขาดอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี
จึงทาให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ยังไม่สัมฤทธิผล
เท่ าที่ค วร ดัง นั้ น หน่ วยงานระดับ สูง ควรให้ การสนั บสนุ น
ด้านงบประมาณในส่วนนี้ด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรม
SIAO Model Plus NONGKHAM Platformอย่างต่อ เนื่ อ ง
เป็ น วงรอบในทุ ก ปี ก ารศึ กษา เพื่ อ สะท้ อ นผลการใช้แ ละ
พัฒนาการด้านคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกด้าน
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