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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น ด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ มีผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน     
ในปีที่ผ่ำนมำเพ่ือเป็นกำรต่อยอด “SIAO MODEL” จึงได้มีกำรวิเครำะห์สภำพ 
บริบทและศึกษำปัญหำควำมต้องกำรจำกกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและ   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรสัมภำษณ์ ส ำรวจควำมคิดเห็น    
หรือควำมต้องกำรที่จะได้รับจำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จำกผล                         
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำได้สะท้อนผลที่เป็นผลส ำเร็จ ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ
ปรับปรุงและต่อยอด จัดล ำ ดับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเป็นนโยบำย            
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรระดมควำมคิดเห็นจำก     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติ คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประ เมินผลและนิ เทศกำรศึ กษำ  ประธำนสหวิทยำ เขต             
ตัวแทนครูผู้สอน บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สรุปประเด็นพร้อม
จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเป็นนโยบำยเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น ก ำหนดเป็น
นโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแถลงต่อที่ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรประชุม
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนำคม 2564             
ณ หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น มีควำมคำดหวัง   
ต่อผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่จะร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบำย             
สู่กำรปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล เป็นควำมงอกงำม  
ที่จะเกิดกับผู้เรียนหรือเยำวชนในควำมรับผิดชอบต่อไป 
 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น 

                                                                        มีนำคม 2564 
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ประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรศึกษำในฐำนะกลไกหลัก          
ในกำรพัฒนำประเทศมำโดยตลอดกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ของประเทศตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  โดยมุ่ง         
จัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำค          
ในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร      
ของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น กำรสร้ำงกำรศึกษำแบบอุปสงค์
หรือ “กำรศึกษำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร”จึงเป็นสิ่งส ำคัญ เริ่มที่วิธีคิด
มุมมองกำรศึกษำใหม่ ที่ต้องตระหนักถึงควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึ้น ต้องเปลี่ยน      
วิธีคิดเป็น “กำรศึกษำที่มุ่งสร้ำงประโยชน์และควำมก้ำวหน้ำใหม่” ขจัด    
กำรตกงำนสู่กำรมีงำนท ำ เปลี่ยนมุมมองจำกกำรท ำมำหำกินกับกำรศึกษำ      
วุฒิทำงกำรศึกษำ สู่ กำรสร้ ำ งทุนมนุษย์ศตวรรษที่  21 ที่ สอดคล้อง                       
กับควำมก้ำวหน้ำของวันนี้สู่อนำคต 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น ได้มีกำรขับเคลื่อน
และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำภำยใต้แนวคิด “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ”      
ที่ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพผู้ เรียนคุณภำพบุคลำกร  คุณภำพ         
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำคุณภำพจัดสรรปัจจัยและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
คุณภำพเทคโนโลยี เ พ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ วย  4 มิติ               
กำ รขั บ เ คลื่ อ น ในด้ ำ น โ อก ำสด้ ำ นคุณภ ำพด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพและ                    
ด้ำนควำมปลอดภัย สร้ำงควำมสมอภำคเป็นธรรมให้ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน            
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่ วถึ งและเท่ำเทียมจัดกำรศึกษำเ พ่ืออำชีพ   
 

ถ้อยแถลงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำขอนแก่น 

นำยจักรำวุธ  สอนโกษำ 



ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนได้มีเวทีที่เปิดกว้ำง
ที่เข้ำถึงและแสดงศักยภำพได้ตลอดเวลำและต่อเนื่อง พัฒนำแหล่งเรียนรู้       
ให้มีควำมหลำกหลำย ครอบคลุมทั่วถึงครบทุกพ้ืนที่ บริหำรจัดกำรโดยใช้เขต
พ้ืนที่เป็นฐำน และใช้นวัตกรรม ในกำรขับเคลื่อนตำมกรอบกำรด ำเนินงำน    
ด้วยนวัตกรรม “SAIO MODEL”ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ขอนแก่น ในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำและต่อยอดพัฒนำสู่คุณภำพด้วย “SIAO 
SMART MODEL” ที่มุ่งเน้นกำรประกันคุณภำพในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ทั้งในด้ำนโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม รวมถึงกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำทักษะภำษำ เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะชีวิตและอำชีพและ         
กำรบริหำรจัดกำรโดยกำรกระจำยอ ำนำจจำกเขตพ้ืนที่ไปยังสหวิทยำเขต 
เครือข่ำย และสถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนและ
ภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบต่อผลของกำรจัด
กำรศึกษำในทุกระดับและสำมำรถสะท้อนข้อมูลสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน      
สร้ำงกลไกในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินกำรจัดกำรศึกษำ และเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูล เพ่ือกำรพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขอขอบคุณผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนจำกทุกภำคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น         
สู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ตำมค่ำนิยมที่ว่ำ “บริหำรดี           
มีมำตรฐำน ผสำนไอที  วิถี คุณภำพ” ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                
ที่ยั่งยืนสืบไป 

 
นำยจักรำวุธ  สอนโกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น 
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2 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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การพัฒนานวัตกรรม “SIAO SMART MODEL” 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 

------------------------------------------ 
 
  
 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด ้ ก ำ ห น ด ว ิ ส ั ย ท ั ศ น ์ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 2580                    
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไว้ว่า “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่ งคั่ง 
ยั ่งยืน”เพื ่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู ่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข      
เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู ่ด ีมีส ุขของประชาชน ความยั ่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่ าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีโดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย 1) ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข 2) ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  
คนเก่ง และมีค ุณภาพ 4) สร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม                        
5) สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
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 นอกจากนั ้นแล้วยังได้กำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
(พ.ศ. 2561-2580) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมีทั ้งสิ้น               
23 ประเด็น ทั้งนี้ ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับเป็นการกำหนด
ประเด็นในลักษณะที ่ม ีความบูรณาการ และเชื ่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร ์ชาติ                 
ด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซับซ้อนกันระหว่าง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความ
สับสน ประกอบด้วย 1) ประเด็นความมั่นคง 2) ประเด็นการต่างประเทศ 3) ประเด็น
การเกษตร  4) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5) ประเด็นการท่องเที่ยว    
6) ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล 8) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่       
9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม      
11) ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 13) ประเด็น
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา 15) ประเด็น     
พลังทางสังคม 16) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 17) ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 19) ประเด็นการบริหารจัดการ
น้ำทั้งระบบ 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21) ประเด็น  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ 23) ประเด็นการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลักการสำคัญของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
มุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 1) ยึด“หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 2) ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”3) ยึด“วิสัยทัศน์
ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย             
ปี 2579” 5) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและ
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ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้               
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”6) ยึด“หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
 จากแผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. 2560 -2579) โดยสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญ
ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และสร้างงานได้ ภายใต้ บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที ่ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม     
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equith) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บร ิบท          
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้าโดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21”และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา มี 4 ประการ คือ
๑) เพ ื ่อพ ัฒนาระบบและกระบวนการจ ัดการศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพและ                
มีประสิทธิภาพ ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทย 
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ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือ   
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๔) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
 1.1.1 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่าง
หลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
 1.1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิด
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 
 1.1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิตเพื่อเป็น
เครื ่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล        
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.2.1 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
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 1.2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เขา้สู่
สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพชีว ิต และหลักสูตรการดูแลผู ้ส ูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น        
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้
ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 
 1.2.3 ส่งเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพ
และการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ   
เขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 
 1.2.4 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนเพื ่อฝ ึกทักษะการคิดว ิเคราะห์อย ่างเป ็นระบบและมีเหต ุผล             
เป็นขั้นตอน 
 1.2.5 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถ
ในทางปฏิบัติ (Hands-on Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 1.2 .6พ ัฒนาสมรรถนะและความร ู ้ ค ว ามสามารถ             
ของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับ
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้    
โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการ
ดำเนินการ 
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 2.2 เฝ ้าระว ังภ ัยทุกร ูปแบบที ่ เก ิดข ึ ้นก ับผ ู ้ เร ียน คร ู และ
สถานศึกษา โดยเฉพาะภ ัยจากยาเสพต ิด อาชญากรรมทางไซเบอร์          
การค้ามนุษย ์
 2.3 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการ
เรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียน   
มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สาม
ในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด      
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มี
คุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ 
รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 3.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ และจัดการเร ียนการสอนด้วยเครื ่องมือปฏิบัติท ี ่ท ันสมัยและ
สอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู ้เร ียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล              
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.1 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื ่อการเรียนรู ้ และใช้ดิจ ิทัล      
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 4.2 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัด
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติ           
ของรัฐธรรมนูญ 
 4.3 ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้อง
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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 5. การจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อสร ้างเสร ิมค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ เป ็นม ิตร                 
กับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที ่เป็นมิตร      
กับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 6.1 ปฏิรูปองค์การเพื ่อลดความทับซ้อน เพิ ่มประสิทธิภาพ      
และความเป ็นเอกภาพของหน ่วยงานท ี ่ม ีภารก ิจใกล ้ เค ียงก ัน เช่น               
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
 6.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัด 
ในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจน
กระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 6.3 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
 6.6 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการศึกษาที ่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ         
 6.7 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับ
จังหวัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.8 ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้น    
ปรับสภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเร ีย นให้เอื ้อต่อ          
การเสร ิมสร ้ างค ุณธรรม จร ิยธรรม และจ ิตสาธารณะย ุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) 
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 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดวิสัยทัศน์“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้-ทักษะมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  มีคุณธรรม
มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที ่เข้มแข็ง”มีพันธกิจประกอบด้วย ๑) ยกระดั     
คุณภาพของการจัดการศึกษา ๒) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ๓) มุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ ๔) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพิ ่มความคล่องตัวในการรองรับ         
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาลมีเป้าหมายหลัก          
ในการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๑) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ ้นผู้เรียน         
มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ๒) ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ    
๓)  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาคมีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔) ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ๕) ระบบ
และวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อได้รับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ๖) ผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษาได้รับการเพิ่มเติมความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับสภาพ
ตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชนสังคมจังหวัดและภาค ๗) กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๘) ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ
และโภชนาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๙) มีองค์ความรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์       
ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาคและ ๑๐) ระบบ
บริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพเพื ่อรองรับพื ้นที ่นว ัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน         
โดยม ีย ุทธศาสตร ์ในการข ับ เคล ื ่อนในการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา
ประกอบด้วย ๑) พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเร ียนรู ้การวัดแล
ประเม ินผล  ๒ )  พัฒนาคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา  ๓ )  ผล ิตและ              
พัฒนากำลังคนรวมทั้งงานวิจัยที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ               
๔) เพิ ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง     
ตลอดชีว ิต ๕) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษา         
๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงนโยบาย
ด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้านดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๖๐
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
นโยบายและจ ุดเน ้นกระทรวงศ ึกษาธ ิการและแผนปฏ ิร ูปประเทศ               
ด ้านการศ ึกษาโดยเฉพาะก ิจกรรมปฏ ิร ูปประเทศที ่จะส ่งผลให ้ เกิด               
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญ
เร่งด่วนและสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี       
พ.ศ. 2564- 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
    1. ด้านความปลอดภัย พัฒนากลไก รูปแบบ มาตรการ แนวทาง    
การป้องกัน แก้ไขปัญหา และการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู ด้านความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ด ีสามารถปรับตัวต่อโรค อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  
 2. ด้านโอกาส ประกอบด้วย 1) สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียน
ทุกคน มีพัฒนาการที ่ดี ทั ้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย 2) ดำเนินให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษา
เพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยกภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ที่ม ี
 



11นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 11 ~ 
 
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตก
หล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและ 
4) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที ่มี
คุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเอง
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน 
เป็นคนดี มีว ินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครอง         
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ         
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษา
ต่อเพื ่อการมีงานทำ 3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้น     
การพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู ้เรียนทุกระดับ และ 4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู      
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
มีกษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื ่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ   
ความเป็นครู 
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 4. ด้านประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2) พัฒนา
โรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน พร้อมทั ้งพัฒนา 
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 3) บริหาร
จัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 น้อยกว่าง 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 4) ส่งเสริมการจัดการศกึษาที่มี
คุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศกึษาที่ตั้งในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ 5) สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา และการเพิ ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ 6) เพิ ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า "มหานคร
น่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" และมี    
พันธกิจ ประกอบด้วย 1) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับคน     
ทุกกลุ ่มในสังคม 2) พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื ่อยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี    
สู ่การเป็น Smart City และ MICE City โดยได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนา 
(Positioning) ได้แก่ 1) เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Smart City) 2) ศูนย์กลาง
คมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และระบบราง 3) เมืองแห่งการประชุมสัมมนา   
(MICE City) 4) เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 5) ศูนย์กลางการศึกษา    
6) ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ และ 7) เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 



13นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 13 ~ 
 
 จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นจ ึงเล ็ งเห ็นความจำเป ็นของย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ระยะ 20 ปี              
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579        
กับทิศทางที ่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ ทั ้งในมิติด้านสังคม และมิติ      
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-
2564) และนโยบายรัฐบาล ซึ ่งได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานต่อประชากรให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และ
มีคุณภาพ โดยการพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น อันเป็น
แนวทางหนึ ่งในการยกระดับคุณภาพผู ้เร ียนด้านการศึกษาให้ทัดเทียม
นานาชาติ เป็นสมาชิกประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิ นอกจากนี้ยังเป็นการ
สนองนโยบายการบริหารประเทศที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในยุค “Thailand 4.0” 

 
 
 เพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรชั ้นนำ      
ในการจัดการศึกษาอย่างมีค ุณภาพของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
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3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
 
 ผลการนำรูปแบบการเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาอย่างมี
ค ุณภาพด้วยนว ัตกรรม  “SIAO Model” สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร        
เพื ่อความเป็นเล ิศด ้วยนว ัตกรรม “SIAO Model” โดยมีว ัตถ ุประสงค์           
เพื ่อศึกษาผลการนำรูปแบบการเป็นองค์กรชั ้นนำในการจัดการศึกษา          
อย่างมีคุณภาพด้วยนวัตกรรม  “SIAO Model” ของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดยดำเนินการกับโรงเรียนในสังกัดจำนวน   
84 โรงเรียนด้วยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) และใช้หลักการวิจัย 
เช ิงปฏิบัต ิการแบบมีส ่วนร ่วม (Participatory Action Research : PAR)     
ตามองค์ประกอบของ“SIAO MODEL”ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 S : Sufficiency Economy Philosophy คือ
การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยใช้ 2 เงื่อนไข(ความรู้
และคุณธรรม) 3 หลักการ(พอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน) และ 4 มิติ
(วัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม) 
 องค ์ประกอบที่  2 I :  Involvement คือการมีส ่วนร ่วมโดยใช้
กระบวนการ PLC- kksec Model  
 องค ์ประกอบท ี ่๓  A :  Achievement คือ การม ุ ่ งผลส ัมฤทธิ์           
ใน 3 ด้าน (ด้านปริมาณงานด้านคุณภาพงานและด้านประสิทธิภาพงาน)    
เพ่ือนำไปสู่ 6 จุดเน้น (การประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพผู้เรียนสิทธิ และ
โอกาสทางการศึกษาทักษะภาษาทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัลและทักษะชีวิต)  
 
 

3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
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 องค์ประกอบที่ 4 O : Organizationคือการจัดองค์กรที่เหมาะสม
กับบริบทของตนเองที ่เอื ้อต่อการบริหารจัดการศึกษาเพื ่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพ่ือนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 จากการที ่สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น           
นำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที ่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศ ึกษาส ู ่ความสำเร ็จท ั ้ งในด ้านปร ิมาณงานด ้านค ุณภาพงานและ            
ด้านประสิทธิภาพงานให้บรรลุเป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพผู้เรียนสิทธิและโอกาสทางการศึกษาทักษะภาษาทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลและทักษะชีวิตตามบริบทขององค์กรโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 84 โรงเรียนนำแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ  OBECQA สู่ การปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกภาคส ่วนโดยใช ้หล ักการว ิจัย               
เช ิงปฏิบัต ิการแบบมีส ่วนร ่วม (Participatory Action Research : PAR)      
ทั้งในด้านปริมาณงานด้านคุณภาพงานและด้านประสิทธิภาพงานซึ่งปรากฏผล
ดังนี้ 
 ด้านการประกันคุณภาพ 
 โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบ
เครือข่ายสถานศึกษาโดยใช้การบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื ่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียนและเพื ่อเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่โดยเชื่อมโยงเข้ากับการประกันคุณภาพภายในทั้งในส่วนการ
ประเมินตนเองเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน(SAR) ซึ่งสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ม ุ ่งเน้นให้ผ ู ้ เร ียนมีผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) กลุ ่มสาระ         
การเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมอย่างน้อย๕คะแนนซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 
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 1.สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศได้รับการช่วยเหลือนิเทศ
ติดตามเพื ่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ  
PLC-KKsec Model  
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีกระบวนการ
นิเทศติดตามประเมินผลแบบ 3 มิติและรายงานผลการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างเข้มแข็งภายใต้กระบวนการ PLC-KKsec Model  
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายเมืองขอนแก่น เครือข่าย
แก่นนครราชพฤกษ์ เครือข่ายกัลยาณมิตร เครือข่ายปราสาทพญาไผ่ เครือข่าย
อุดมคงคาคีรี เครือข่ายหนองสองห้อง – พล เครือข่ายแวงศิลา เครือข่าย   
พระธาตุขามแก่น เครือข่ายน้ำพอง – กระนวน เครือข่ายเวียงเรือคำและ
เครือข่ายชุมแพม่านชมพู ที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็น
เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยใช้กระบวนการ PLC-KKsec Model  
 4. การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน      
3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 34 โรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA จำนวน 15 โรงเรียน และ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโรงเรียนมาตรฐานสากลรอรับการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
จำนวน 19 โรงเรียน ดังนี้ 
 1. ระดับ OBECQA จำนวน 4 โรงเรียน คือ 
 1) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
 2) โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 
 3) โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 
 4) โรงเรียนฝางวิทยายน 
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 2. ระดับ ScQA จำนวน 15 โรงเรียน คือ 
 1) โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 
 2) โรงเรียนชนบทศึกษา 
 3) โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 
 4) โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 
 5) โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 
 6) โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 
 7) โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 
 8) โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 
 9) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 
 10) โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 
 11) โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 
 12) โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 
 13) โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 
 14) โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 
 15) โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 
คิดเป็นร้อยละ 40.48 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น 
 ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 
2562 พบว ่าการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาตามมาตรฐานการศ ึกษา           
ของสถานศึกษาจำนวน 3 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู ้เร ียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบร ิหารและการจ ัดการและมาตรฐานที่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในภาพรวมมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ 4 (ดีเยี่ยม) ทุกมาตรฐาน 
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 ผลการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 1. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันดับ 1 ของประเทศ 
 2. รางวัลผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ      
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 (KRS) อันดับ 1 ระดับประเทศ 
 3. รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 1  
ใน 10 ของประเทศ 
 4. รางวัลคะแนนรวมชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั ้งที ่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2562       
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 1. มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงและเข้ารับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียนนอกจากนี ้ย ังมีการปรับโครงสร้าง
หลักสูตรและบูรณาการในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ในส่วนของกิจกรรม
การส่งเสริมทักษะฝีมือด้านคหกรรมการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริงสร้างฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีความหลากหลาย 
 2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกโดยการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเพื่อให้นักเรียนทุกกลุ่มได้แสดงออกอย่างเต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง 
 3. มีการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็ก
พิการเรียนร่วมโดยจัดหาสื่ออุปกรณ์รวมทั้งจัดการเรียนการสอนให้เหมือนกับ
เด็กปกติเพื ่อให้เด็กได้เรียนรู ้ร่วมกันด้วยความเสมอภาคการจัดกิจกรรม     
เพ่ือนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)       
ปีการศึกษา 2562 โดยใช้กระบวนการ PLC-KKsec Model พบว่าผลการ
ประเมินเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นในรายวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ) ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ลดลงส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี ่ยร้อยละเพิ ่มขึ้น      
ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส่วนรายวิชาภาษาไทยภาษาต่างประเทศ
(อังกฤษ) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 
 ด้านโอกาสความเสมอภาคและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา 
(บทเรียน 360 องศามือที่มองไม่เห็น) ผ่านกระบวนการ PLC-KKsec Model 
ส่งผลให้เกิดรูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จนได้รับการคัดเลือกระดับสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศ ึกษาที ่ ได ้ร ับรางว ัลโล ่รางว ัลยอดเย ี ่ยมระดับประเทศ        
ประจำปี 2562 
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 ด้านทักษะภาษา 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ขับเคลื ่อน
นโยบายปฏิรูปการศึกษาตามประเด็นนโยบายเร่งด่วน  11 ประเด็นข้อ 5            
การยกระดับความรู ้ภาษาอังกฤษโดยใช้การฝึกภาษาอังกฤษจาก  Echo 
English Application เพ ื ่อเป ็นแนวทางในการพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากร          
ในสถานศ ึกษาสามารถพ ัฒนาภาษาอ ั งกฤษและนำไปประย ุกต ์ ใช้                   
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนของครูบุคลากรนักเรียนมาอย่างต่อเนื ่องด้วยรูปแบบวิธีการและ
ก ิจกรรมที ่หลากหลายและรวมทั ้งส ่ งเสร ิมการเร ียนร ู ้ระบบ  Online            
ผ่านการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ “Echo English Application” ผ่านแอป 
พลิเคชัน Google ครูบุคลากรนักเรียนทุกคนสามารถรู้ได้ในทุกพื้นที่ทุกเวลา 
(Everywhere learning) โดยที ่ผ ู ้เร ียนต้องให้เวลาหมั ่นศึกษาด้วยตนเอง 
(Self-directed Learning) นำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะเกิดความท้าทาย  
ในการแก้ปัญหาทางภาษาจนเกิดความคุ ้นช ินเพื ่อขยายผลการเร ียนรู้            
ในระดับสูงต่อไป 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สองในการสื่อสารโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโดยมีการเสริมสร้างความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีให ้เหมาะสมรู ้ เท ่าท ันการเปลี ่ยนแปลงของส ังคมการใช ้สื่อ          
อย่างถูกต้องเหมาะสมและพอเพียงไม่มากเกินไปโดยการใช้ Google App 
ช่วยในการสื ่อสารและการให้ครูต่างชาติเข้ามาช่วยสอนในการออกเสียง               
ที่ถูกต้อง การสื่อสารรวมทั้งหลักไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง 
 ด้านทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
 1.  นักเรียนมีคุณลักษณะความสามารถและทักษะที่สอดคล้อง
กับศตวรรษที ่21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  
 2.  ครูและนักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
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ทักษะชีวิต 
 ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
ส่งเสริมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3 ดังนี้ 
 ๑.๑ มีกิจกรรมประชุมเครือข่ายความร่วมมือและในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำโดยการ MOU กับสถาบันอาชีวศึกษา
ต่างๆในจังหวัดขอนแก่นจำนวน๒๕โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 30.95  
 ๑.๒ มีสารสนเทศความต้องการสาขาวิชาชีพและสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการเรียนรู ้เพื ่อใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการกำลังคนของพื้นที่ 
 ๑.3 สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา    
ขอนแก่น ร้อยละ100 มีการจัดทำแนวทางการทำหน่วยสมรรถนะหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั ้นและหน่วยความถนัดทางสาขาวิชา          
ของหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ๑.4 สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น ร้อยละ๑๐๐มีการจัดกระบวนการแนะแนวให้นักเรียนค้นพบ
บุคลิกภาพและความถนัดของตนเองจัดวางเส้นทางการศึกษาต่อสู ่การ
ประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพ         
ของท้องถิ่นได้แก่ 
  ๑. การเตรียมพื้นฐานความถนัดของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
 ๒. ทวิศึกษา 
 ๓. หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
 ๔. ผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง 
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 ๒. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู ้เร ียนในสังกัดให้มีท ักษะ       
แห่งศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพครอบคลุม ๕ ระบบคือระบบมาตรฐาน  
การเรียนรู้ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ระบบหลักสูตรและวิธีการ
สอนระบบการพัฒนางานอาชีพและระบบแหล่งเร ียนรู ้และบรรยากาศ        
การเรียนรู้ 
 ผลการดำเนินงาน 
 1. จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 3. ส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพ 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ระบบคือระบบมาตรฐานการเรียนรู้
ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ระบบหลักสูตรและวิธีการสอนระบบ
การพัฒนางานอาชีพและระบบแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ 
 เชิงประมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
จำนวน 84 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น    
มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนในสังกัดให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที ่21  
 ๓. การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนเล็งเห็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
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 การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและจัดทำสารสนเทศความต้องการ
สาขาวิชาชีพและลักษณะอาชีพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) และภูมิภาค 
 ผลการดำเนินงาน 
 1. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2. จัดให้มีคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
 3. ประสานงานการขับเคลื่อนตามอำนาจหน้าท่ีตามประเด็นในการรายงาน 
 เชิงประมาณ 
 เครือข่ายอาชีพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
จำนวน 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)  

เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีเครือข่ายอาชีพในพื ้นที ่จ ังหวั ด
ขอนแก่นกลุ่มจังหวัดมีการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการระดับจังหวัดโดย
ศูนย์หรือหน่วยจัดอาชีพ Smart City  
 อีกทั ้งการดำเนินงานในช่วงที ่ผ่านมาส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา     
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได ้รับ          
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับ A คิดเป็นร้อยละ 87.67 อยู่ในลำดับที่ 86 จากทั้งหมด 225 เขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา 
 2 .  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 ผลการดำเนินงาน 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 89.33 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับ A โดยตัวชี ้ว ัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ได้คะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 
94.29 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่นๆคือตัวชี้วัดที่ 1 ได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 82.73  
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
เป็นรายตัวชี้วัดซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาและจากเอกสารหลักฐาน
การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาดังนี้ 
 ตัวชี ้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
94.29 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
82.73 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.13 
ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี ้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการในภาพรวมได้คะแนน     
ร้อยละเฉลี่ย 86.65 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 87.70 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 89.52 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 85.88 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
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 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงานในภาพรวมได้คะแนนร้อย
ละเฉลี่ย 86.55 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
90.08 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 93.06 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 3. สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 
AA จำนวน 7 แห่งคิดเป็นร้อยละ 19.44 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู ่ใน
ระดับ A จำนวน 21 แห่งคิดเป็นร้อยละ 58.33 สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่
ในระดับ B จำนวน 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 22.22 สถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ C ไม่มี สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D ไม่มี สถานศึกษา
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E ไม่มี สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่ในระดับ F ไม่มี 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน“SIAO Model”ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีปัจจัยที่สำคัญดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย 
 1.1 มีความถูกต้องชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของนโยบาย
ในแต่ละข้อ 
 1.2 มีทฤษฎีที ่เป็นรากฐานและมีเหตุผลหรือทฤษฎีรองรับที่
เหมาะสม 
 1.3 มีความชัดเจนของแนวทางทิศทางการดำเนินการ 
 1.4 สามารถวัดได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2. ปัจจัยขององค์กรและหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบาย 
 2.1 มีการกำหนดภารกิจหร ือขอบข่ายงานที ่ช ัดเจนพร้อม
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 2.2 มีการควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสม 
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 2.3 มีคณะกรรมการดำเนินการและติดตามตรวจสอบที่ชัดเจน 
 2.4 มีการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการอย่างเพียงพอ 
 2.5 ได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องเช่นศึกษานิเทศก์บุคลากร
ในเขตพ้ืนที่ 
 2.6 มีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และนโยบาย      
ที่ชัดเจน 
 3. ปัจจัยด้านผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงาน 
 3.1 มีการสร้างแนวทางแนวการปฏิบัติฐานความคิดร่วมกัน
ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงาน 
 3.2 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูผู ้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 
 3.2 มีการมอบหมายกำหนดภาระหน้าที ่และสั ่งการที ่ชัดเจน     
ในการดำเนินการ 
 3.3 มีการกำหนดผู้มีส่วนร่วมเช่นศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากร                  
ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
 4. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อนโยบาย 
 4.1 ความเหมาะสมของตัวนโยบาย (Model) ควรมีการประเมิน
และพิจารณาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
 4.2 มีการใช้ส ื ่อเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์เพื ่อกระตุ ้นแนวทาง            
การขับเคลื่อนและสะท้อนผลการดำเนินการ 
 4.3 มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและภาพความสำเร็จ   
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงาน 
 
 
 
 



27นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 27 ~ 
 
 การพัฒนานวัตกรรมต่อยอด 
 การออกแบบนว ัตกรรมน ี ้  ได ้พ ัฒนาแนวค ิดจากนว ัตกรรม          
“SIAO MODEL” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่ได้
ดำเนินการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยทุกคนในองค์กร
หรือผู้ที่เกี ่ยวข้องมีความเชื่อร่วมกัน มองเห็นภาพความสำเร็จร่วมกัน และ
เข้าใจความหมายของ “เสี่ยว” ที่เป็นภาษาอีสานที่บ่งบอกความเป็นเพื่อนรัก
เพ่ือนแท้เกื้อกูลช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน อันเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมคน
ท้องถิ่นอีสานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้  

S : Sufficiency Economy Philosophy คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                                                        พอเพียง 

 I : Involvement  คือ การมีส่วนร่วม 
 A : Achievement  คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 O : Organization  คือ การจัดองค์การ 
 กรอบการดำเน ินงานด ้วยนว ัตกรรม “SIAO MODEL” ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ที ่ผ่านมาเป็นกรอบการทำงานที ่มี
ประสิทธิภาพ มองเห็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วยส่วน
สำคัญ 3 ส่วน คือ 
 1. ปัจจัยนำเข้า ( Input) คือการจัดองค์การ (O: Organization) 
ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย) โครงสร้าง (สำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและสหวิทยาเขต) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (เครื่องมือวิธีการ PLC OBECQA เป็นต้น) บุคลากร (ทรัพยากร
บุคคล) และอ่ืน ๆ เช่นเงินเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ 

2. กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) ได้แก่ 
    2. 1 ปร ั ชญาของเศรษฐก ิ จพอเพ ี ยง (S: Sufficiency Economy 

Philosophy) ประกอบด้วยความพอประมาณความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้
คุณธรรม 
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    2.2 การมีส่วนร่วม (I: Involvement) ประกอบด้วยการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติร่วมติดตามและประเมินผล 
 3. ผลผลิต (Output) คือการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (A: Achievement) ประกอบด้วย
ปริมาณงานคุณภาพงานและประสิทธิภาพงานซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 
ได้แก่การประกันคุณภาพการศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาทักษะผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้านภาษาดิจิทัลและอาชีพ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ออกแบบนวัตกรรมที่พัฒนาแนวคิด
และกรอบการดำเนินงานจาก “SIAO MODEL” ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)    
กับทิศทางที ่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่าง ๆ ทั ้งในมิติด้านสังคม และมิติ    
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 
2564) และนโยบายรัฐบาล ซึ ่งได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานต่อประชากรให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2564 
(ฉบับทบทวนพ.ศ. 2562) ที่กำหนดวิสัยทัศน์เมืองขอนแก่น “มหานครน่าอยู่ 
มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ที่ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพด้วยการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 
(Meeting, Incentive Travel,  Conventions,  Exhibitions  : MICE City) มาพัฒนา   
ต่อยอดเป็น “SIAO SMART MODEL”ซึ่งมีความหมายในภาพรวมว่าเป็นผู้ดี 
เก่ง ทรงภูมิ มีคุณธรรม จริยธรรมที่งดงาม ทั้งตนเองและเพื่อนรักเพื่อนแท้ 
ค่านิยม 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
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 ค่านิยมหลักขององค์กร(SMART) 
 S : Standard มีมาตรฐาน 
 M : Moral มีคุณธรรม 
 A : Attainment นำคุณภาพ 
 R : Reasoning มีภูมิคุ้มกัน 
 T : Technology รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อย่างไรก็ตาม เพื่อทำให้เรามองเห็นภาพและเข้าใจ “SIAO SMART 
MODEL” ได้ง่าย จึงนำมาสร้างเป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายการเป็นพลวัตรและ
มิติองค์ประกอบของ “SIAO SMART MODEL” แสดงให้เห็นว่า การพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด    
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จากการพิจารณาปัจจัยนำเข้า (Input) คือ การจัดองค์การ (O: Organization) 
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย) โครงสร้าง(สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และสหวิทยาเขต) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (เครื ่องมือ วิธีการ) บุคลากร (ทรัพยากรบุคคล) งบประมาณ 
เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯส่วนกระบวนการ (Process) ที่ใช้ในการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S:Sufficiency Economy 
Philosophy ) ด้วยหลัก 2 เง ื ่อนไข 3 หลักการ 4 มิติที ่ใช ้ความเข้าใจ                
การเข้าถึง และการพัฒนา โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม (I: Involvement)
ของเครือข่ายความร่วมมือในสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
ด ้วยกระบวนการ PLC –Kksec Model เพื ่อสร ้างนว ัตกรรมและการใช้
ทรัพยากรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยมุ ่งหวังความสำเร็จที ่เป็นผลผลิต              
(A : Achievement) ที่เป็นความสำเร็จของครูบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และ
ด้านประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น  7 ด้านได้แก่ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษาด้านทักษะภาษา ด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิทัล ด้านทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพและด้านบริหารจัดการ  
 จากการนำ “SIAO SMART MODEL”มาใช้ในการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ ทำให้มองเห็นภาพรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นผู้ที่มี
มาตรฐาน (Standard) ในทุก ๆ ด้าน โดยยึดหลัก คนดี มีคุณธรรม (Moral)  
มีภูมิความรู ้ มีคุณภาพ (Attainment) และยังมีภูม ิคุ ้มกัน (Reasoning)       
ในด้านต่าง ๆ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Technology) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมขององค์กร “บริหารดี มีมาตรฐาน ผสานไอที วิถีคุณภาพ” 
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 ซึ ่งม ุมมองเช ิงระบบ (System Approach) ของ “SIAO SMART 
MODEL” แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 จากภาพแสดงให้เห ็นถ ึงม ิต ิความสัมพ ันธ ์เช ิงระบบ (System 
Approach) ของ “SIAO SMART MODEL” ซึ ่งมีองค์ประกอบ และนิยาม
ศัพท์ ดังต่อไปนี้  
 องค์ประกอบที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ) ทรงชี้แนวทาง 
การดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นปรัชญา     
ที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐาน
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มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา 
และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เกิดขึ้นตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์ มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และ
ความยั ่งยืนของการพัฒนา องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ ดังนี้ 
 2 เงื่อนไข 
 เงื่อนไขความรู้ หมายถึง การมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา  
ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในการปฏิบัติกิจตน 
 เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง การกระทำทุกสิ่งบนพื้นฐานของจิตใจ
ที ่มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื ่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน          
มีความเพียร รู้จักแบ่งปัน รู้จักใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
 3 หลักการ 
 หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็น และ
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
 หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี ่ยวกับระดับของ
ความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย     
ที่เกี ่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้น จากการกระทำนั ้น ๆ    
อย่างรอบคอบ 
 หลักภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ
การเปลี ่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที ่จะเกิดขึ ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้            
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 4 มิติ 
 ด ้านเศรษฐก ิจ  เป ็นการลดรายจ ่าย   เพ ิ ่มรายได ้  ใช ้ช ีวิต          
อย่างพอควร  คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ  มีภูมิคุ ้มกัน  ไม่เสี ่ยงเกินไป  
การเผื่อทางเลือกสำรองของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
และโรงเรียนในสังกัด 
 ด้านสังคม เป็นการช่วยเหลือเกื ้อกูล  รู ้รักสามัคคีสร้างความ
เข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เป็นการรู้จักใช้และ
จัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ  เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุดของสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด 
 ด้านวัฒนธรรม เป็นการรักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
เอกลักษณ์ไทย  เห็นประโยชน์และคุ้มค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด 
 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
 เข้าใจ หมายถึง ความเข้าใจแจ่มชัดในประเด็นสภาพปัญหา 
จุดมุ่งหมาย บริบท ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด 
 เข้าถึง หมายถึง การเข้าถึงปัจจัย ในด้านองค์ความรู ้ หลักคิด
ทฤษฎี แนวทาง ทรัพยากร การบริหารต่าง ๆ ที ่ส่ งผลต่อการพัฒนาและ
แก้ปัญหา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และโรงเรียน
ในสังกัด 
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 พัฒนา หมายถึง การลงมือกระทำและหาทางต่อยอดองค์ความรู้
เดิมให้ดีขึ้น สิ่งที่ต่อยอดนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ เช่น วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) นวัตกรรม (Innovation) เกิดวิธีคิดใหม่ (Paradigm) ที่เป็น
ของตนเองในสภาพบริบทที่แตกต่างกัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด 
 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ม ั ธยมศ ึกษาขอนแก ่น  และโรง เร ี ยนในส ั งก ัด โดยใช ้กระบวนการ                 
PLC-Kksec Model โดยอาศ ัยทร ัพยากร แหล ่งเร ียนร ู ้  บนเคร ือข ่าย
อินเตอร์เน็ต (IOT) เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการคิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ 
อันมีผลกระทบมาถึงตัวบุคลากรเองการที่จะสามารถทำให้บุคลากรเข้ามา       
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และนำมาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของ
บุคลากรให้ดีขึ้นนั้น ผู้นำจะต้องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคน  
มีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวม
ในองค์กร  
 การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ  
ในการวางโครงการวิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้
กิจกรรม โครงการสําเร็จผลตามวัตถุประสงค์  
 การร ่วมต ัดส ินใจ  หมายถึงการกำหนดความต้องการและ                 
การจัดลำดับความสำคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การตัดสินใจเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการไป ตั้งแต่การตัดสินใจ
ในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดำเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วง
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 
 

(IoT)



35นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 35 ~ 
 
 การร่วมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน
และช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยมีส่วนร่วมทํางาน
ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูทุกด้าน ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏบิัติงานตามกลยทุธ์ 
 การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เมื่อโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผล
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนจาก โครงการ 
 องค์ประกอบที่ 3 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความสำเร็จของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา   
ของตนเองหร ือเกณฑ์ว ัดผลส ัมฤทธ ิ ์ท ี ่ส ่วนราชการกำหนดขึ ้นอ ีกทั้ง              
ยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน        
ตามเป้าหมายทีก่ำหนดโดยยึดกรอบ ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย  
      พัฒนากลไก รูปแบบ มาตรการ แนวทางการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  สามารถ
ปรับตัวต่อโรค อุบัติใหม่และ 
โรคอุบัติซ้ำ  
 2. ด้านโอกาส  
      1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี   
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
      2. ดำเนินให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ   
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สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื ่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม          
ศักยกภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั ้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เร ียน          
ทีม่ีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็ก    
ตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
      4. ส่งเสร ิมให ้เด ็กพิการและผู้ ด ้อยโอกาสให้ได ้ร ับโอกาส          
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ พึ ่งตนเองได ้อย ่างมีศ ักด ิ ์ศร ีความเป็นมนุ ษย ์ตามหลักปร ัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด้านคุณภาพ 
      1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เร ียนมีความรู้ และทักษะ         
ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      2. พัฒนาผ ู ้ เร ียนให ้ม ีสมรรถนะและทักษะด ้านการอ ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษา
ต่อเพ่ือการมีงานทำ  
      3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนา
สมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
จริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน   
ทุกระดับ 
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     4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่        
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะ   
ในการปฏิบัติหน้าที ่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล       
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
      1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  ทันสมัย 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
      2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
พร้อมทั ้งพัฒนา โรงเร ียนขนาดเล็กและโรงเร ียนที ่สามารถดำรงอยู่ ได้         
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 
      3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวน
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 น้อยกว่าง 20 คน ให้ได้ร ับการศึกษา       
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 4. ส่งเสริมการจัดการศกึษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที ่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศกึษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  
      5. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา และการเพิ ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       6. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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 องค์ประกอบที่ 4 โอกาสของความสำเร็จ หมายถึง การนำ
ข้อมูลหรือผลที่ได้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มาทำการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนหรือวิเคราะห์ข้อด้อยในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง เพื่อนำมา
ปรับแก้ไขจุดด้อย และสร้างโอกาสเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอุปสรรค รวมถึง
การว ิเคราะห์ปัจจ ัยภายนอกที ่ เป ็นอุปสรรคต่อการดำเน ินงาน ทำให้
กระบวนการพัฒนาไม่ราบรื่น 
 จากรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศ ได้กำหนดจุดเน้นในการปฏิบัติงาน  
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และกรอบทิศทางการบริหารจัดการตามบริบทของ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด      
7 ด้าน ได้แก่ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน       
ด ้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท ่าเท ียม การเข ้าถ ึงบร ิการ              
ทางการศึกษา ด้านทักษะภาษา ด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล  ด้านทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพและด้านบริหารจัดการ 
 ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ต้องนำ
ผลจากการปฏิบัติตามกรอบทิศทางการบริหารจัดการภายใต้บริบทของพื้นที่
ทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และโรงเรียน
ในส ังก ัดมาทบทวน ตรวจสอบตามต ัวช ี ้ ว ัดและเป ้าหมายท ี ่กำหนด              
เพ่ือปรับเปลี่ยนและกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษาถัดไป 
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 

.................................. 
 
 
 “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นองค์กรชั้นนำ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
   

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู ้เร ียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการ       
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม              
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และ
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0 
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 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
  2. ผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
มีความรู ้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้เร ียน         
ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen)  พร ้อมก ้าวส ู ่ สากลนำไปส ู ่ การสร ้ างความสามารถ              
ในการแข่งขันของประเทศ 
  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษ      
ที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส     
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาทั่วถึง เท่าเทียม และ 
มีคุณภาพ 
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 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา    
อย่างยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานว ิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
  
 นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา    
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
  
 
  
  
 
  

นโยบาย 
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 จุดเน้นที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ 
 จุดเน้นที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 3 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 จุดเน้นที่ 4 ด้านทักษะภาษา 
 จุดเน้นที่ 5   ด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิทัล 
 จุดเน้นที่ 6 ด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 จุดเน้นที่ 7 ด้านบริหารจัดการ 
  
 
  
 “บริหารดี มีมาตรฐาน ผสานไอที วิถีคุณภาพ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดเน้น 

ค่านิยม 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 

 
 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.ด้านการประกัน
คุณภาพ 
   1. สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
พ.ศ. 2561 
 

 
 
1. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
พ.ศ. 2561 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
การประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา
และรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ 
และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา  
พ.ศ. 2560 
(ปรับปรุง พ.ศ. 
2562 โดยใช้
กระบวนการ PLC-
KKsec Model 

 
 
1. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของ
สถานศึกษา
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี ่
จำนวน 20 
โรงเรียน 

 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 

 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 

 

จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวดัความสำเร็จ 



44 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 44 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 2.ส่งเสรมิและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(OBECQA)  โดยใช้
กระบวนการ 
PLC-KKsec Model 

3. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีผ่าน
การประเมินตาม
เกณฑร์างวัล
คุณภาพแห่ง
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
(OBECQA) ระดับ
OBECQA จำนวน  
3โรงเรียน 
4. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีผ่าน
การประเมินตาม
เกณฑร์างวัล
คุณภาพแห่ง
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA)  
ระดับScQA
จำนวน 15 
โรงเรียน  

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
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จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2.ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
2.1 ด้านหลักสูตร 
- สถานศึกษามี
หลักสตูรถานศึกษา
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับบริบท 
 

 
 
1. ทบทวนหลักสตูร
สถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สอดคล้องกับบริบท
โดยใช้กระบวนการ 
PLC-KKsec Model 
 
 
 
2. ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สอดคล้องกับบริบท
โดยใช้กระบวนการ 
PLC-KKsec Model 

 
 
1. ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
ทบทวน
สถานศึกษาตาม
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานสอดคล้อง
กับบริบททุกสิ้นปี
การศึกษา 
2. ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
 

 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



46 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)

~ 46 ~ 
 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2.2 ด้าน
กระบวนการจดัการ
เรียนรู ้
1. สถานศึกษามี
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

 
 
 
1. ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านคล่อง เขียน
คล่อง ได้ตามช่วงวัย
และมีนสิัย 
รักการอ่านโดยใช้
กระบวนการ PLC-
KKsec Model 
2. พัฒนาเทคนิค
การจัดการเรยีนรู ้
ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการ
ให้เกิดทักษะการคดิ
วิเคราะห์ คดิ
แก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ 
PLC-KKsec Model 

 
 
 
1.ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะ 
การอ่าน การเขียน
ผ่านเกณฑ์ตาม
ช่วงวัยและจัด
กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน 
 
2. ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะการ
คิด วิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรคจ์าก
การเรยีนรู้ผา่น
กิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง 
(Active 
Learning) 
 

 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
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จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับ
การพัฒนาสู่มือ
อาชีพ 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค ์
โดยใช้กระบวนการ 
PLC-KKsec Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สนับสนุน ส่งเสริม
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดย
ใช้กระบวนการวิจัย
ทางด้านการศึกษา
เป็นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3. ร้อยละของ
ผู้เรยีนเป็นคนดี มี
วินัย ซื่อสัตยส์ุจรติ 
มีความรักสถาบัน
หลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองใน
ระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 
(โรงเรียนสุจรติ 
โรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนคุณธรรม) 
1. ร้อยละของ
สถานศึกษามี
นวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของครู 
โดยใช้
กระบวนการวิจยั
ทางด้านการศึกษา
เป็นฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 
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จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 ด้านการวัดและ
ประเมินผล 
- สถานศึกษามี
กระบวนการ
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
1. วัดประเมินผล
ตามหลักสูตร 
2. วัดประเมินผล
การทดสอบ
ระดับชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
1. จัดทำและพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล โดยใช้
กระบวนการ PLC-
KKsec Model 
2. จัดทำและพัฒนา
คลังข้อสอบ 
โดยใช้กระบวนการ 
PLC-KKsec Model 
 
3. ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการ PLC-
KKsec Model 

2. ร้อยละของ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
มีนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้
กระบวนการวิจยั 
1. ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
สร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
2. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีใช้
เครื่องมือจากคลัง
ข้อสอบ 
 
3. ร้อยละของ
ผู้เรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
6 มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มีค่าเฉลีย่ของ  
คะแนนมาตรฐาน
ที (T-Score) ผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ (O-
Net)  

ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 40  
 

กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 



49นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)
~ 49 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
2.4 ด้านขีด
ความสามารถในการ
นำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแข่งขัน 
- ความสามารถใน
การนำเสนอ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
แข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

 
 
 
 
 
1. ฝึกปฏบิัติการใช้
แบบทดสอบผ่าน
ระบบ PISA Online 
Testing  
 
 
2. ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการ
นำเสนอแลกเปลีย่น
เรียนรู้และแข่งขัน 
ในระดับนานาชาต ิ
3. ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการ
นำเสนอแลกเปลีย่น
เรียนรู้และแข่งขัน 
ในระดับชาต ิ

4. ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีระดับผล
การเรยีนเฉลีย่ 
(GPAx) ตั้งแต่ 
3.00 ข้ึนไป 
- ร้อยละของ
สถานศึกษามี
นักเรียนเข้าใช้การ
ทดสอบผ่านระบบ 
PISA Online 
Testing 
- ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
นำเสนอ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ในระดับนานาชาต ิ
- ร้อยละของ
สถานศึกษา 
มีการนำเสนอ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ในระดับชาต ิ

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 10 
 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 



50 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 50 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

3.  ด้านโอกาส 
ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม 
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 
   1) ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ
ได้รับการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และ
พัฒนา เต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วย
วิธีการรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
ครอบคลมุทุกกลุ่ม 
คือ 
   1.1 ผู้พิการ 
   1.2 ผู้ด้อยโอกาส 
   1.3 ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 
1.4 ผู้เรยีนที่
ต้องการความ
คุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ 

 
 
 
 
 
1. ส่งเสริมผู้เรียน
ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
ทุกคนให้ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับ
บริการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 
 
2. พัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เข้มแข็ง 
มีคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
1. ร้อยละของ
ผู้เรยีนระดับ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทุกคน
ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทาง
การศึกษา 
อย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและ 
เสมอภาค 
2. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมี
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
ที่มีคุณภาพ 
ระดับด ี
 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 
/กลุ่มนเิทศฯ 

 
 

  
 



51นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 51 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
สถานศึกษาดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
ไม่ให้เด็กออก
กลางคัน ให้ไดร้ับ
การศึกษาอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 
4. พัฒนาผู้เรียนท่ี
ต้องการความ
คุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษให้มี 
อัตลักษณ์วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม เพื่อสร้าง
มาตรฐาน 
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้เป็น
เด็กดีคืนสู่สังคม 
 

3. ร้อยละของ
สถานศึกษาดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
ไม่ให้เด็กออก
กลางคันลดลง 
 
 
 
4. ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ต้องการ
ความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษไดร้ับการ
พัฒนาให้มี 
อัตลักษณ์วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม เพื่อ
สร้างมาตรฐาน 
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้เป็น
เด็กดีคืนสู่สังคม 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 
/กลุ่มนเิทศฯ 

 
 
 
 
 
 
 



52 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 52 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.5 ผู้เรยีนมีความ
ปลอดภัยในการ
ดำรงชีวิต 
 
 
 
 
 

5. ส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษามี
มาตรการ และ 
สร้างระบบดูแล
ความปลอดภัย
ให้กับผู้เรยีน  
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา จากภัยพิบัติ 
ภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ และ
สภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการม ี
สุขภาวะที่ดสีามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัตซิ้ำ 
 

5. ร้อยละของ
สถานศึกษามี
มาตรการ และ
สร้างระบบดูแล
ความปลอดภัย
ให้กับผู้เรยีน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา จากภัย
พิบัติ ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ และ
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการม ี
สุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหมแ่ละ 
โรคอุบัติซำ้ 
 
 

ร้อยละ 100 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 53 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านทักษะภาษา 
1. สถานศึกษา 
1.1 นักเรียน 
 

 
 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้เรยีนมีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการสื่อสารและ
เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ นำสู่การ
ประกอบอาชีพ 
 

 
 
1. ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีผลการ
เรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ใน
ระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่เข้าสอบ
ผ่านการทดสอบ
ระดับ
ความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษ
CEFR ระดบั A2 
ขึ้นไป 
3. ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีผลการ
เรียนใน
ภาษาต่างประเทศ
ที่สอง ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 60 
 

 
 
กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

 
 
 
 
 
 
 



54 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 54 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.2 ครูและผู้บริหาร 
 

- ส่งเสริม สนับสนุน 
ครูและผู้บริหาร 
มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการสื่อสารและ
เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ 
 

1. ร้อยละของ
ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษมีผล
การทดสอบ 
ผ่านการทดสอบ
ระดับ
ความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษ 
CEFR ระดบั B2 
2. ร้อยละของครู
และผูบ้ริหารที่เข้า
สอบภาษาอังกฤษ
ผ่านการทดสอบ
ระดับ
ความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษ 
CEFR ระดบั B1
ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 

กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 55 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.3 ศูนย์ HCEC 
 
 
 
 
 
2. สำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 
2.1 บุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ศึกษานิเทศก ์

- ส่งเสริม สนับสนุน 
ศูนย์ HCEC เพื่อ
เป็นสถานท่ีบริการ
ครบวงจรในการ
พัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศ 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
บุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ เป็น
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารจดัการ 
 
 
 
 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
ศึกษานิเศก์มีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารจดัการ 

- ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีเป็น
ศูนย์ HCEC 
จำนวน 5 ศูนย์  
 
 
- ร้อยละของ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
ที่เข้าสอบ
ภาษาอังกฤษมีผล
การทดสอบผ่าน
การทดสอบระดับ
ความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษ 
CEFRระดับ A2 
ขึ้นไป 
- ร้อยละของ
ศึกษานิเทศก ์
ที่เข้าสอบ
ภาษาอังกฤษมีผล
การทดสอบผ่าน
การทดสอบระดับ
ความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษ 
CEFR ระดบั B1 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

 
 



56 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 56 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
เทคโนโลยี ดิจิทัล 
1. สถานศึกษา 
1.1 นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
1.2 ครูและ 
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
1.3 ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 
 
 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้เรยีนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยี ดิจิทลั 
เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรยีนรู้เหมาะสม 
ตามช่วงวัย 
 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
ครูและผู้บริหารมี
ทักษะด้าน
เทคโนโลยี ดิจิทลั 
เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรยีนรู้
และการบริหาร
จัดการ 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษามีระบบ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ 
 

 
 
 
- ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล เพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรูเ้หมาะสม 
ตามช่วงวัย 
- ร้อยละของครู
และผูบ้ริหารมี
ทักษะด้าน
เทคโนโลยี ดิจิทลั 
เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการ
เรียนรู้และการ
บริหารจดัการ 
- ร้อยละของ
สถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อ
เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรยีนรู้
และการบริหาร
จัดการ 
 

 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 
 
 
กลุ่ม ICT/
กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มพัฒนา
คร ู

 
 



57นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2. สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
2.1 บุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
2.2 ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 
 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
บุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะด้าน
เทคโนโลยี ดิจิทลั 
ในการปฏิบัติงาน
และบรหิารจดัการ 
 
-  ส่งเสริมสนับสนุน 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารจดัการ 

 
 
- ร้อยละของ
บุคลากรทาง
การศึกษามีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริหารจดัการ 
- ร้อยละของ
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน
และการบริหาร
จัดการ 

 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 
 
กลุ่ม ICT/
กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มพัฒนา
คร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 58 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ 
6.1 ทักษะชีวิต 
- ผู้เรียนตระหนักรู้ 
เห็นคุณคา่ของ
ตนเอง คิด ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์ อยู่
ร่วมกับผู้อื่น 
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 
 
 
 
 
6.2 ทักษะอาชีพ 
 1. ผู้เรียนสามารถ
สร้างทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนดั 
ในระหว่างเรียน 
 

 
 
 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมใหผู้้เรียน
แสดงออกถึง 
การตระหนักรู้  
เห็นคุณคา่ของ
ตนเอง คิด ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์ อยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 
1. ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะ
อาชีพและสรา้ง
โอกาสในการ
ประกอบอาชีพได้
ตามความถนดัใน
ระหว่างเรยีน 
 

 
 
 
- ร้อยละของ
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมใหผู้้เรียน
แสดงออกถึงการ
ตระหนักรู้ เห็น
คุณค่าของตนเอง 
คิด ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์ อยู่
ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
- ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมี
การส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพด้าน
ทักษะอาชีพ 
และสร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได้ตาม 
ความถนัดใน
ระหว่างเรยีน 

 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มกลุม่
ส่งเสริมฯ 

  
 
 



59นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 59 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์และ เพิม่
มูลค่าผลติภณัฑ ์

2. ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
สถานศึกษามี
เครือข่ายความ
ร่วมมือสถาน
ประกอบการในการ
ฝึกประสบการณ์
และสร้างรายได้
ระหว่างเรยีน 
- พัฒนาต่อยอดเพิ่ม
มูลค่าผลติภณัฑ์ 
และส่งเสรมิ 
สนับสนุน ช่อง
ทางการจำหน่าย
ผลิตภณัฑ์ทาง
ออนไลน์และ
ช่องทางอื่น 

- ร้อยละของ
สถานศึกษามี
เครือข่ายความ
ร่วมมือสถาน
ประกอบการใน
การฝึก
ประสบการณ์และ
สร้างรายได้
ระหว่างเรยีน 
1. ร้อยละของ
สถานศึกษาม ี
การพัฒนาต่อยอด
ผลิตภณัฑ์และ
จำหน่าย
หลากหลาย
ช่องทาง  
2. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมี
การพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 
ในการประกอบ
อาชีพ ทาง
ออนไลน ์

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 65 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มกลุม่
ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 



60 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 60 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7. ด้านบริหาร
จัดการ 
7.1 สถานศึกษา 
1.สถานศึกษา
บริหารจดัการ โดย 
มุ่งเน้นการมสี่วน
ร่วม และรับผดิชอบ
ต่อ ผลการ
ดำเนินงาน เพื่อ
ประโยชนส์ูงสุด ของ
ผู้เรยีน สร้างความ
เชื่อมั่นแก่
ผู้ใช้บริการและ
สังคม 
 

 
 
 
1. ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษา 
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 
2. ปรับปรุงพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ครบ 4 ด้าน 
3. บริหารจัดการ 
โดยเน้นการมสี่วน
ร่วมในความ
รับผิดชอบต่อผลการ
ดำเนินงาน มีการ
รายงานผลที่เป็น
รูปธรรม ด้วย 
SAR/SSR และให้มี
การนิเทศภายใน 
 
 

 
 
 
- ร้อยละของ
สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 
 
- ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมี
การผลิตจดัหา 
และพัฒนาสื่อและ
เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่หลากหลาย ทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้และ
ความแตกต่างของ
ผู้เรยีน 
 

 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
/กลุ่มโยบาย
และแผน 
 

 
 
 



61นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 61 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 4. ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมให้มสี่วนร่วม
ในการบริหารจัด
การศึกษา สรา้ง
ความรู้ความเข้าใจ
สร้างความตระหนัก
ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การ
กำกับดูแลตลอดจน
การมี ส่วนร่วม
รับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน  

- ร้อยละของ
สถานศึกษามีแผน
เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  
มีความสอดคล้อง
กับภารกิจบริบท
ขององค์การ และ
นโยบายทุกระดับ 
- ร้อยละของ
สถานศึกษาจัดทำ
ข้อมูล 
การวัดและ 
การประเมินผล
การเรยีนรู้และนำ
ผลมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนา 
และแก้ปัญหาการ
เรียนเพื่อส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีนใน
ทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

กลุ่มนิเทศฯ 
/กลุ่มโยบาย
และแผน 
 

 
 
  

 
  



62 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 62 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2. สถานศึกษา
จัดการศึกษาได ้
คุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน ท่ีสูงขึ้น 
เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้นำด้าน
คุณภาพการศึกษา
ระดับ
มาตรฐานสากล 
 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคณุภาพ
ภายในโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อ
รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
โดยใช้หลักการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 
2. พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับ
ดูแล ตดิตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

-ร้อยละของ
สถานศึกษาพัฒนา 
ส่งเสริม  
สนับสนุน กำกับ
ดูแล ตดิตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
- ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
สร้างนวัตกรรม 
เทคโนโลยีรูปแบบ
ในการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
เพื่อเป็นข้อ
สารสนเทศท่ีเป็น
ระบบท่ีครอบคลุม
ภารกิจ 4 ด้าน  
ใช้ในการบริหาร
ตามบริบท   
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

กลุ่มนิเทศฯ 
/กลุ่มโยบาย
และแผน/
กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 
 

 
 
 



63นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 63 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 3. สรา้งนวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบ
ในการบริหาร 
และการจัด
การศึกษา เพื่อเป็น
ข้อสารสนเทศท่ีเป็น
ระบบท่ีครอบคลุม
ภารกิจ 4 ด้าน ใช้
ในการบริหารตาม
บริบท   
4. ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการจัดหา และ 
พัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
ของผู้เรียนให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง
สอดคล้องกับ
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้และความ
แตกต่างของผู้เรยีน 
 

- ร้อยละของ
สถานศึกษามีแผน
เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ มี
ความสอดคล้อง
กับภารกิจบริบท
ขององค์การ และ
นโยบายทุกระดับ 
- ร้อยละของ
สถานศึกษาจัดทำ
ข้อมูลการวัด 
และการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้และนำผล
มาใช้ในการ
วางแผนพัฒนา 
และแก้ปัญหาการ
เรียนเพื่อส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีนใน
ทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

กลุ่มนิเทศฯ 
/กลุ่มโยบาย
และแผน/
กลุ่ม
อำนวยการ 
 

 
 

 
  
 



64 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 64 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

3. สถานศึกษาทุก
แห่งมีระบบการ
บริหารจดัการ
คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนา
สถานศึกษาให้มี
ระบบบรหิารจดัการ
สู่มาตรฐานสากล
โดยเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
2. ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาโรงเรียน
กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ อาทิ โรงเรียน
มัธยมดสีี่มุมเมือง 
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
3. ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล
ระบบการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภาครัฐ (ITA) 
ของสถานศึกษา 

- ร้อยละของ
สถานศึกษามี
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
เป็นไปตามที่
กำหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 
- ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีม ี
ผลการประเมิน
ตนเองตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 
- ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมินผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
รางวัลคณุภาพ
แห่งสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(OBEC QA) 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

กลุ่มนิเทศฯ 
/กลุ่มโยบาย
และแผน/
กลุ่ม
อำนวยการ/
กลุ่มICT 

 
 



65นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 65 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 4. ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้าง
ประสิทธิภาพ 
ของเครือข่าย 
สหวิทยาเขต 
ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

1. ร้อยละของ
สถานศึกษาผ่าน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity 
& Transparency 
Assessment : 
ITA ) ร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
2. ร้อยละของ
สถานศกึษาที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ
ที่มีผลการ
ดำเนินงานผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

กลุ่มนิเทศฯ 
/กลุ่มโยบาย
และแผน/
กลุ่ม
อำนวยการ/
กลุ่มICT 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



66 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 66 ~ 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7.2 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
1. สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  
มีกระบวนการ 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และ
รายงานผล อย่าง
เข้มแข็ง โดยมุ่งการ
มีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ผลการดำเนินงาน 
เพื่อประโยชนส์ูงสุด
ของนักเรียน สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่
ผู้ใช้บริการและ
สังคม 
 

 
 
- พัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการ
บริหารจดัการ โดย
เน้นการ มสี่วนร่วม
ในความรับผดิชอบ
ต่อผลการ
ดำเนินงาน มีการ
รายงานผลที่เป็น
รูปธรรม ด้วย 
SAR/SSR นิเทศ 
ติดตาม กำกับ ดูแล 
ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือและ
พัฒนาสถานศึกษา
ให้เกิดความเขม้แข็ง 
โดยการประเมิน 3 
มิติบริหารจดัการ 
โดยเน้นการ มีส่วน
ร่วมในความ
รับผิดชอบต่อผลการ
ดำเนินงาน มีการ
รายงานผลที่เป็น
รูปธรรม ด้วย 
SAR/SSR นิเทศ 
ติดตาม กำกับ ดูแล  

 
 
- จำนวน
สถานศึกษาใน
โครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล
หรือโรงเรียนท่ัวไป
ผ่านการประเมิน
โรงเรียนตาม
เกณฑร์างวัล
คุณภาพแห่ง
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระดับ 
(OBECQA) ระดับ 
ScQAจำนวน  
15 โรงเรียน 
และ ระดับ 
OBECQA   
จำนวน 3 
โรงเรียน 
 
 

 
 
ร้อยละ 100 

 
 
กลุ่มนิเทศ/
กลุ่มนโยบาย
และแผน/
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล/กลุ่ม
อำนวยการ 
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2. สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษามสีมดลุ
ในการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ และ
การรายงานผลอย่าง
เป็นระบบใช้
งานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือและ
พัฒนาสถานศึกษา
ให้เกิดความเขม้แข็ง 
โดยการประเมิน 3 
มิติด้วยรูปแบบ 
(PLC-KKSEC 
Model) 
- ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมให้มสี่วนร่วม
ในการบริหารจัด
การศึกษา สรา้ง
ความรู้ความเข้าใจ
สร้างความตระหนัก
ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
1. สรา้งความ 
ตระหนัก  
รู้ความสำคัญและ 
เข้าใจในการจัดเก็บ 
ข้อมูล เพื่อการ
จัดทำสารสนเทศ 
การรายงานให้แก ่
ครูบุคลากร 
ทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมมสี่วนร่วมใน
การบริหารจัด
การศึกษา มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการจัด
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
- ร้อยละของครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
จัดเก็บข้อมลูเพื่อ
จัดทำสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกกลุ่ม 

 



68 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)

~ 68 ~ 
 
 
จุดเน้น แนวทาง ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 2. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ โดยมี
นวัตกรรมเป็นกลไก
หลักในการ
ขับเคลื่อน บนงาน 
ข้อมูลสารสนเทศ
และการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน เพื่อนำ 
ข้อมูลเกี่ยวกับดา้น 
เทคโนโลยี ICT 
มาใช้ในการสร้าง 
Platfrom ในการ
จัดทำข้อมูล เพื่อ
เป็นสารสนเทศใน
การบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 

- ร้อยละของ
สถานศึกษาและ
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
นวัตกรรมเป็น
กลไกในการ
ขับเคลื่อนงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

ร้อยละ 100 ทุกกลุ่ม 
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3. ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้าง 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบ
ในการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
เพื่อเป็นข้อ
สารสนเทศท่ีเป็น
ระบบท่ีครอบคลุม
ภารกจิจ 4 ด้าน  
ใช้ในการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริม 
สนับสนุน การวดัผล 
ประเมินผลและนำ
ผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา 

- สถานศึกษาทุก
แห่งมีระบบข้อมลู 
สารสนเทศท่ี
สามารถใช้ใน 
การวางแผนการ
จัดการศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
- ร้อยละของ
สถานศึกษา 
ทุกแห่งในสังกัด 
มีระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรยีน 
ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

ทุกกลุ่ม 
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3. องค์คณะบคุคลที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ติดตาม
และประเมินผล            
มีการดำเนินงานของ
หน่วยงานอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อ
ประโยชนส์ูงสุด คือ
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ ให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 

1. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
 
 
2. สรา้งความ
เข้มแข็งให้การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบ
เครือข่าย การ
พัฒนาโดยการสรุป
รายงานการประชุม
การพัฒนานโยบาย
การบริหารจัดการ 
โดยการมีส่วนร่วม
ขององค์คณะบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ
แนวทางในการ
พัฒนาในวงจรรอบ
ต่อไป 

- ร้อยละการ
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการของ
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
- สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
รูปแบบเครือข่าย
ในการพัฒนา
นโยบายการ
บริหารจดัการโดย
การมีส่วนร่วมของ
องค์คณะบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

ทุกกลุ่ม 
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 3. . ส่งเสริม
สนับสนุน  
การกระจายอำนาจ
การบริหารและ 
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
จำแนกตาม 
ภาระงาน 4 ด้าน  
4. ส่งเสริม 
สนับสนุนการม ี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน 
องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาน
ประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น 

- ร้อยละของ
สถานศึกษาได้รับ
การกระจาย
อำนาจการบริหาร 
จัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ 
 
 
- สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
มีระบบส่งเสริม 
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ของ
บุคคล ครอบครัว 
เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบัน 
ศาสนา สถาน
ประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
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4. สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็น
องค์กรชั้นนำมี
ระบบการ
บริหารจดัการที่
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมี
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมยั 

 
 
 
 
 
 
1. พัฒนารูปแบบ 
นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการให้เป็นองค์กรชั้น
นำตามระบบการบริหาร
จัดการที่ม ี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
โดยม ี
๑) สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารตามภารกิจ
ของกลุ่มทุกกลุ่ม 
๒) สร้างภาพลักษณ์
องค์กร 
ที่ดีด้วย 
การประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกแบบมืออาชีพ 
 

โดยมีการประสาน
และสร้างความ
เข้าใจกับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 
ในแนวทาง 
การดำเนินงาน 
1. ระดับคณุภาพ
ผลการประเมิน
ตนเองตาม
มาตรฐาน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
2. ระดับคณุภาพ
ผลการประเมิน  
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ 
ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
(KRS) 

 
 
 
 
 
 
ระดับดี
เยี่ยม 
 
 
 
 
ค่าคะแนน 
4.50 

 
 
 
 
 
 
ทุกกลุ่ม 
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 ๓) จัดการติดตาม 
ประเมินผลการ
ดำเนินงานของ 
เขตพื้นท่ีอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 
(PDCA) 
 
 
 
๒. พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมยัเพื่อ
การบริหารจัดการ 
โดยเน้น พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี พัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ 
และพัฒนาเว็บไซด์
ให้เป็นปัจจุบัน
ทันสมัย 
 

3. ระดับคณุภาพ
ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิ
ราชการของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ  
- สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษามี
การบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยโดยใช้
เทคโนโลยี ดิจิทลั
เข้ามาใช้ในการ
บริหารจดัการ
ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับดีเยี่ยม 

ทุกกลุ่ม 
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 3. ปรับปรุง

พัฒนาการให้บริการ
และผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสยี มีความ 
พึงพอใจในการ
บริหารการจัด 
การศึกษา รวมทั้ง
การให้บริการของ
กลุ่มงานใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

- จำนวน
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
มีความพึงพอใจ 
ระดับมากขึ้น 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 100 ทุกกลุ่ม 
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❖นโยบาย 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและ 
                ประเทศชาติ 
1.1 เป้าหมาย 
 ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั ่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที ่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน
ซ่ือสัตย์สุจริตมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรม 
1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น 

80 85 
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1.3 แนวทางการพัฒนา 
 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้าง       
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาการพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม     
พหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

นโยบายที่  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
                 ของประเทศ 
2.1 เป้าหมาย 
 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะ
ดนตรีกีฬาภาษาและอื ่นๆได้ร ับการพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
2.2 ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่
ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี 
องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำ 
ไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

80 80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ตามบริบท 

80 85 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
 2.3.1 ผลิตและพัฒนากำล ังคนให้ม ีท ักษะสมรรถนะตรงตาม      
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 2.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี    
องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 เป้าหมาย 
 3.1.1 ผู ้เร ียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเร ิ ่มและสร้างสรรค์
นว ัตกรรมมีความร ู ้ม ีท ักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ         
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 3.1.2 ผู้บริหารครูและบุบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการ
เร ียนรู ้ได ้ร ับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะ            
ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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3.2 ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา 

80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 

3 3 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ทัศนศิลป์นาฏศิลป์ดนตรีกีฬา)  

29,125 30,306 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป 

81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

90 95 

6 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

100 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้นที่
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่
สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 8 

10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 

- 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆเพ่ือการ
ประกอบอาชีพการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ตลอดจนความท้าทายที่เป็น
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  

80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- 80 

3.3 แนวทางการพัฒนา 
 3.3.1 พัฒนาและยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์)  
 3.3.2 พัฒนาผู ้เร ียนทุกช่วงวัยให้ม ีความรู ้และทักษะที ่จำเป็น         
ในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
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 3.3.3 พัฒนาผู้บริหารครูและบุบุคลากรทางการศึกษา (การบริหาร
และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพการนิเทศติดตาม)  
 3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ        
ด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผลการจัดทำจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการจบการศึกษาการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาและ
การให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4.1 เป้าหมาย 
 ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
และมีคุณภาพ 
4.2 ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับ
การศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมตามความจำเป็น 

3,630,000 3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท 

80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

20 20 

4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค 
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ    
ของผู้เรียน 
 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการจัดเก็บเอกสารและการแปลง
ข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3  

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ   
                สิ่งแวดล้อม 
5.1 เป้าหมาย 
 สถานศึกษาจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อการบรรล ุ เป ้าหมายการพัฒนา         
อย่างยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.2 ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

80 85 

5.3 แนวทางการพัฒนา 
 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 เป้าหมาย 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสถานศึกษามีสมดุลในการบร ิหารจัดการเชิงบูรณาการและ         
การรายงานผลอย ่างเป ็นระบบใช ้งานว ิจ ัยเทคโนโลย ีและนว ัตกรรม              
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
6.2 ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

2 2 

2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมขึ้น 

20 25 

3 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

90 95 

 



83นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(SIAO SMART MODEL)~ 83 ~ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

50 50 

5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

80 100 

6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพื ่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 
 6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่
และสถานศึกษาเป็นฐานเพ ื ่อให ้สามารถบร ิหารและจ ัดการศึกษาได้           
อย่างมีอิสระและคล่องตัวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งพื ้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ว่าง-
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ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท ำงำน 

นายจักราวุธ  สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
นายวิศิษฎ์  มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
นายสิทธิพล  พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
นายอาทิตย์  ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
นายยุทธศาสตร์  กงเพชร ประธานสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น 
นายศักดาเดช  ทาซ้าย ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ 
นายวิไลศักดิ์  วรรณศร ี ประธานสหวิทยาเขตกลัยาณมติร 
นายสุรพล  สุวรรณชาต ิ ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ 
นายชัยสิทธ์ิ  ผาจันทร ์ ประธานสหวิทยาเขตอดุมคงคาครีี 
นายบุญเหลือ  ทองอ่อน ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล 
นายสมนึก  เรื่องลือ ประธานสหวิทยาเขตแวงศลิา 
นายสมนึก  ทองคำ ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 
นายสรเุชษฐ  รูปต่ำ ประธานสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน 
นายวสันต์  จันทรพสิิษฐ์ ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ 
นางสายสมร  ศักดิ์คำดวง ประธานสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู 
นายเรืองยศ  แวดล้อม ผู้แทนผู้บรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
นางวิลัยพรณ์  เสรรีัตน ์ ผู้แทนผู้บรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 
นายศุภกิจ  สานสุัตย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายพีระพงศ์  พิมทา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาสริินกุล  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ว่าท่ีร้อยตรีพิจติร  ราชบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางอรุณศรี  เมืองครุฑ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
นางนวลอนงค์  จินดาภ ู ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสดใส  สวสัดิรมย ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางอิสรีย์  มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวเรียม  สังฆจันทร ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบตัิหน้าที ่
 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายประภาส  วินิจสิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม
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ที่ปรึกษา (ต่อ) 
นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
นางสาวเรียม  สังฆจันทร ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบตัิหน้าที ่
 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายประภาส  วินิจสิร ิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
 ผู้อำนวยกลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลย ี
                             สารสนเทศ และการสื่อสาร 
นายถวิล  ม่วงสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบตัิหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 กฎหมายและคด ี
นางสาววัชรี  อุ่นใจชน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะทำงานและเลขานุการ 
นายเรืองยศ  แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรยีนหนองเรือวิทยา 
นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรยีนแก่นนครวิทยาลัย 
นายวิไลศักดิ์  วรรณศร ี ผู้อำนวยการโรงเรยีนกัลยาณวตัร 
นายวรรณประกรณ์  จุตพลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรยีนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
นายสุรยิา  ห่มขาว ผู้อำนวยการโรงเรยีนจุตรมิตรวิทยาคาร 
นายสุรวุฒิ  นักปราชญ ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนเวียงวงกตวทิยาคม 
นายสุเมธ  สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านไผ่พิทยาคม 
นางนิกัญชลา  ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรยีนโคกสีพิทยาสรรพ ์
นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
นางดณภร  ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายกัมพล  ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสุชีรา  สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายจีรัฐติกลุ  ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายคเชนทร์  กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางพรผกา  หนูจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางพัชรา  สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรยีนมัญจาศกึษา 
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คณะทำงานและเลขานุการ (ต่อ) 
นางเพ็ญสุดา  ฤทธ์ิมนตร ี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 

นายพูนสุข  เหลีย่มสิงขร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  
นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร  
นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร 
นายพายุพงศ์  พายุหะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั 
นางสาวนราวดี  จังหาร ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 
นายเจษฎา  นินจันทร ์ ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 
นางรัชฎา  รอดปัน ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา 
นางสาวอรสา  พลกระจาย ครูโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 
นางจินตนา  หาแก้ว ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 
นางสาวประไพพร  โพธ์ิเปี้ยส ี ครูโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 
นางสาวดวงมณี  นามกลุ ครูธุรการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 
นางจริยาวรรณ  กรุงศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
นางไพทูรย์  นรสิงห ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นายมนตรี  ศรีอุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสาวประภาพร  เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

บรรณาธิการกิจ 
นายวิศิษฎ์  มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางดณษภร  ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายคเชนทร์  กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางไพทูรย์  นรสิงห ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ออกแบบปกและกราฟิก 
นายเจษฎา  นินจันทร ์ ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 
 



-ว่าง-
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