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(นายสุภัทร จําปาทอง)

 เลขาธิการสภาการศึกษา
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนด

รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบกับ

กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหสถานศกึษาจดัใหมรีะบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป

ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกําหนด

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํามาตรฐานการศึกษา

และแนวทางการประกันคุณภาพดังกลาว จึงไดรวมกับศาสตราจารย ดร.นภดล รมโพธ์ิ และคณะ 

ศึกษาแนวทางการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ Objective and Key Results : 

OKRs ซึ่งเปนเครื่องมือบริหารองคกรที่ไดรับความนิยมจากองคกรที่ประสบความสําเร็จระดับโลก

ในปจจุบัน เนื่องจากเปนระบบที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานและผูบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงคได 

จึงเปนท่ีนาสนใจในการนํามาปรับใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีตัวอยางการใชงาน

ในสถานศกึษาทกุระดบั เพ่ือเปนทางเลอืกใหกับสถานศกึษาไดเรยีนรูถึงเคร่ืองมอืการบริหารใหม ๆ   ท่ีจะ

นําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณศาสตราจารย ดร.นภดล รมโพธ์ิ และคณะ

ทีไ่ดดาํเนินการศึกษาและจดัทําตนฉบบัรายงานการศกึษา เรือ่ง แนวทางการจดัทําระบบประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใชแนวคิดระบบการวัดผล

แบบ OKRs: Objectives and Key Results ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักการศึกษา ครู ผูบริหาร

สถานศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของ ในการนําแนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชในการจัดทําระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาตอไป 
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 จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถ

สรางระบบการประกันคุณภาพไดดวยตนเอง ซึ่งจะมีสวนชวยแกปญหาที่เคยเกิดขึ้น

จากการท่ีระบบการประกันคุณภาพมีตัวชี้วัดท่ีออกแบบมาจากสวนกลางอาจจะไมตรงกับ

บริบทของสถานศึกษาในแตละแหงน้ัน เพ่ือทําใหสถานศึกษาไดมีทางเลือก การศึกษานี้

จึงไดนําเสนอแนวทางของการตั้งวัตถุประสงคและผลลัพธหลัก (Objective and Key 

Results: OKRs) ซึ่งเปนระบบที่ถูกใชอยางแพรหลายในองคกรชั้นนําระดับโลกและองคกร

หลายองคกรในประเทศไทย

 รายงานฉบับน้ีไดเริ่มตนนําเสนอถึงท่ีมาและความสําคัญในการนําระบบ OKRs 

ไปใช และไดมีการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตั้งแตเรื่องของทฤษฎีการตั้งเปาหมาย ระบบ

การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management By Objectives: MBOs) ซึ่งเปนที่มาของ

ระบบ OKRs รวมถึงระบบการประกันคุณภาพในประเทศไทยและมาตรฐานการศกึษาของชาติ

 ผลการศึกษาในรายงานฉบับน้ีไดนําเสนอตัวอยางของการจัดทําระบบ OKRs สําหรับ

สถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงไดนําเสนอแนวทางการนําเอาระบบ OKRs ไปใช

ในทางปฏิบัติของสถานศึกษา อยางไรก็ตามรายงานฉบับนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตน

เทาน้ัน สถานศึกษาท่ีมีความสนใจจะนําเอา OKRs ไปใชในทางปฏิบัติ ควรจะนําไปพัฒนา

ปรับปรุงใหเขากับบริบทของแตละสถานศึกษาตอไป
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 เปนท่ีทราบกันดวีา การศกึษาไทยมปีญหาหลาย

ประเดน็ท่ีตองไดรบัการแกไข และหนทางในการ

แกไขปญหาทางดานการศกึษาคอืการกระจายอาํนาจไปสู

โรงเรยีนใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปได เน่ืองจากหากยังคง

มกีารบรหิารแบบรวมศนูยอยู จะทําใหการตดัสนิใจหลาย ๆ    

ประการทําไดอยางลาชาไมทันการณ และท่ีสําคัญที่สุด

คือหลายคร้ังการตัดสินใจแบบรวมศูนยนั้น จะนํามาซึ่ง

ระบบที่ใชมาตรฐานเดียวกันกับสถานศึกษาทุกสถานศึกษา 

ซึ่งมีความแตกตางกัน อันนํามาซึ่งความสับสนและ

ความไมสอดคลองระหวางนโยบายทีอ่อกมาจากสวนกลาง

กับการปฏิบัติของโรงเรียน

 ในอดตีทีผ่านมานัน้ ภาครฐัพยายามมุงเนนใหเกดิ

การพัฒนาคุณภาพในสถานศกึษา จงึไดมกีารใหสถานศกึษา

ทําการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวยการประกัน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อยางไร

ก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการประกันคุณภาพของ

สถานศึกษาในอดีตนั้นยังมีหลายประการดังต่อไปนี้

 1.  ระบบการประกันคุณภาพยังไมสะทอนถึง

ความแตกตางของสถานศึกษาแตละแหง ในอดีตน้ัน 

มีการสรางตัวชี้ วัดที่ถึงแมจะพยายามแบงแยกตาม

ลักษณะของสถานศึกษา แตก็ยังไมสามารถแบงแยก

ไดจนถึงระดับท่ีเหมาะสมกับทุกสถานศึกษา ทําให

สถานศึกษาแตละแหงอาจจะถูกวัดดวยตัวชี้วัดที่ไมได

ตรงกับวัตถุประสงคและสภาพการดําเนินงานของ

สถานศึกษา

 2.  ระบบการประกันคณุภาพยังเนนการตรวจสอบ

เอกสารมากกวาการพัฒนาคุณภาพ ในหลายคร้ัง

การตรวจประกันคุณภาพ กลายเปนกระบวนการในการ

º·¹íÒº··Õè 1

ตรวจสอบเอกสารเปนหลัก เมื่อมีเอกสารก็จะไดคะแนน 

ไมมเีอกสารก็ไมไดคะแนน อนัเปนท่ีมาของความพยายาม

ของสถานศึกษาในแตละแหงท่ีมุงเนนในการสราง

และเก็บหลักฐานเหลาน้ี ซึ่งสิ้นเปลืองทั้งเวลาและ

งบประมาณจํานวนมาก แตกลับไมไดทําใหคุณภาพ

ของการศึกษาดีขึ้นแตประการใด

 3. ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

ไมสอดคลองกัน ในหลายครั้ง ตัววัดของการประกัน

คุณภาพภายในกับภายนอก ซึ่งถูกออกแบบมาจาก

หนวยงานคนละหนวยงาน ไมไดสอดคลองกัน มีนิยาม

แตกตางกัน การประกันคุณภาพจึงกลายเปนเหมือน

เปนการกรอกเอกสารท่ีตองใหตรงกับนิยามของแตละ

หนวยงานที่กําหนด ซึ่งไมไดสงผลดีใด ๆ ตอสถานศึกษา
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 4.  ครูใชเวลามาทําเอกสารหรือตอนรับผูประเมิน

จนไมมีเวลาสอนหนังสือนักเรียน ดวยขอมูลและเอกสาร

ทีม่เีปนจาํนวนมาก จงึทาํใหครตูองใชเวลามากกับกิจกรรม

เหลาน้ี จนทําใหหลายครั้ง ไมมีเวลาไปสอนหรือทบทวน

บทเรียนใหกับนักเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมหลักท่ีควรเกิดขึ้น

ในสถานศึกษา

 5.  ผูประเมินขาดความรูความเขาใจในบริบท

ของโรงเรียน ในหลายครั้ง ผูประเมินคุณภาพไมมีความรู

ความเขาใจในบริบทของแตละโรงเรียนอยางถองแท 

ผูประเมนิทําหนาท่ีเพียงไปตรวจสอบเอกสาร และใหคะแนน

ตามเอกสารท่ีเห็นเทานั้น จึงไมไดทําใหคุณภาพของ

สถานศึกษาดีขึ้นแตประการใด

 จากปญหาท่ีเกิดขึ้นดังกลาว รัฐบาลโดยกระทรวง

ศึกษาธิการจึงไดมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนระบบ

การประกันคุณภาพขึ้นใหม โดยใหมีการประกันคุณภาพ

ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช

หลักการวา สถานศึกษาสามารถออกแบบระบบการ

ประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมไดดวยตัวเอง โดยท่ี

จะตองไมเปนภาระกับครใูนการหาหลกัฐานตาง ๆ    และให

มกีารประเมนิคณุภาพภายนอกท่ีจะตองมคีวามสอดคลอง

กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมถึง

ผลท่ีไดจากการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน

คุณภาพภายนอกนั้นจะตองสามารถนําไปใชพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดดวย รายละเอียด

ของกฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

สามารถดูไดในภาคผนวกที่ 1 ทายรายงานฉบับนี้ 

 อยางไรก็ตามการเปดใหสถานศึกษาแตละแหง

สามารถสรางระบบการประกันคุณภาพขึ้นไดเองน้ัน 

ภาครัฐมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการบอกทิศทาง

และมาตรฐานการศึกษาให เห็นไดชัด  เ พ่ือไม ให

สถานศึกษาตางพัฒนาคุณภาพกันไปแบบไรทิศทาง 

ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษา

ในแตละระดับดังตอไปนี้

 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใหใช

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษา

พิเศษ (ภาคผนวกที่ 2)

 2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาพ.ศ. 2561 (ภาคผนวกที่ 3)

 3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน

การอุดมศึกษาพ.ศ. 2561 (ภาคผนวกที่ 4)

 นอกจากน้ียังมีมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อ

วันท่ี 2 ตุลาคม 2561 (ภาคผนวกที่ 5) ที่จัดทําโดย

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยเนนคุณลักษณะ 3 ประการไดแก

 1.  ผูเรียนรู (Learner Person) เพื่อสรางงานและ

คุณภาพชีวิตที่ดี

 2.  ผู รวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative 

Co-Creator) เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 3.  พลเมอืงทีเ่ขมแขง็ (Active Citizen) เพ่ือสนัตสิขุ 
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 โดยมีคานิยมรวมไดแก “ความเพียรอันบริสุทธ์ิ 

ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเทาเทียมเสมอภาค” 

โดยจะเนนคุณธรรม ซึ่งหมายถึงลักษณะนิสัยและ

คุณธรรมพ้ืนฐานที่เปนความดีงาม เชน ความมีวินัย 

ความขยัน ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบ เปนตน

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาในปจจุบันสถานศึกษา

แตละแหงจะไดรบัอสิระในการออกแบบระบบการประกัน

คุณภาพ เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาใน

แตละระดับและประเภทของสถานศึกษาแลว สิ่งท่ียัง

ตองพิจารณาตอคือหลายสถานศึกษาก็ยังไมทราบถึง

ทางเลือกท่ีมี เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาหลาย ๆ  

คนอาจจะไมไดมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหาร

องคกรดีพอ หรืออาจจะยังคงคุนเคยกับระบบเดิม ๆ  ที่มี

คําสั่งมาจากสวนกลางใหปฏิบัติ ประกอบกับในโลกของ

การบรหิารองคกรในปจจบุนัมเีครือ่งมอืบรหิารตาง  ๆ    ท่ีมี

ประโยชนอยูมากมายท่ีองคกรสามารถนําไปใชใน

การบริหารและพัฒนาองคกร จึงเปนสิ่งท่ีเปนประโยชน 

หากผูบริหารไดทราบถึงเครื่องมือการบริหารองคกร

เหลานั้น
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 นอกจากน้ัน ตองยอมรับวาในโลกปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงในทุกดานอยางรวดเร็ว การบริหารองคกร

แบบเดมิ อาจจะไมสามารถทําใหองคกรอยูรอดไดในระยะ

ยาว ตามที่มีตัวอยางใหเห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ  ไมวาจะเปน

องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน สถานศึกษาซึ่งเปนองคกร

ที่สําคัญองคกรหนึ่งจะตองทําการปรับตัว เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้ ซึ่งทําใหผูบริหารสถานศึกษา

จาํเปนตองเรียนรูถึงเครือ่งมอืการบรหิารใหม ๆ    ทีจ่ะนาํพา

สถานศึกษาไปสูความสําเร็จ เครื่องมือการบริหารองคกร

ในปจจุบันท่ีกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก ไดแก 

แนวคิดที่เรียกวา Objective and Key Results หรือ

เรียกยอ ๆ  วา OKRs เปนแนวคิดที่นับวานาสนใจและ

เปนประโยชนในการพัฒนาองคกรเปนอยางยิ่ง แนวคิดนี้

เกิดขึ้นที่บริษัท Intel และถูกนํามาใชกับบริษัท Google 

และมีสวนชวยให Google กลายเปนบริษัทท่ีประสบ

ความสําเร็จในระดับโลกในปจจุบัน

 นอกจาก Google แลว OKRs ยังถูกนําไปใช

กับองคกรหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน Startup 

บริษัทเอกชนขนาดเล็ก บริษัทเอกชนขนาดใหญ  

องคกรท่ีไมมุงแสวงหาผลกําไรหรือแมกระทั่งภาครัฐ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ และเมื่อองคกรเหลานี้

ไดประโยชนจากการใช OKRs ในการบริหารองคกร 

จึงเปนท่ีนาสนใจวา OKRs จะสามารถนํามาใชใน

การบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยได

หรือไม อยางไร

 ดังนั้นรายงานน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการจัดทํา

แนวทางการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ โดยใชแนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs 

เพื่อที่จะเปนทางเลือกใหกับสถานศึกษาตาง ๆ   ไดตอไป

 ในรายงานฉบับน้ีจะแบงออกเปน 5 บท ไดแก 

1)  บทนํา ซึ่ งจะอธิบายถึง ท่ีมาและความสําคัญ

ในการศึกษาน้ี 2) บททบทวนงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของ 

ที่จะอธิบายหลักการในเชิงวิชาการท่ีเก่ียวของกับ OKRs 

ไดแกทฤษฏีการตั้งเปาหมาย (Goal Setting Theory) 

หลักการ Management by Objective (MBO) หลัก

การ OKRs และการประกันคุณภาพ 3) ตัวอยาง

การออกแบบ OKRs ของสถานศึกษาในแตละ

ประเภทท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

4) ข้ันตอนการนําเอาระบบ OKRs ไปใชในทางปฏิบัติ 

และ 5) บทสรุป
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 วัตถุประสงคหลักในบทน้ีคือการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ OKRs 

เพ่ือสรางความเขาใจถึงที่มาท่ีไปของหลักการ OKRs 

รวมถึงทฤษฎีที่มีความเก่ียวของและเปนรากฐานของ

ความคิดเกี่ยวกับ OKRs โดยบทนี้จะไดนําเสนอ 4 หัวขอ 

ไดแก ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (Goal Setting Theory) 

การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by 

Objectives) หลักการวัตถุประสงคและผลลัพธหลัก 

(Objective and Key Results) และหลักการประกัน

คุณภาพ

·ÄÉ®Õ¡ÒÃµÑé§à»‡ÒËÁÒÂ (Goal Setting Theory)
 เมื่อกลาวถึงคําวา “เปาหมาย” ความหมาย

โดยท่ัวไป หมายถึงวัตถุประสงคหรือการคาดคะเนของ

แตละบุคคลเก่ียวกับผลลัพธ ท่ีคาดหวังในอนาคตท่ี

ทําใหเกิดความพยายามหรือความมุงมั่นทะเยอทะยาน

ที่ผลักดันไปสูการเกิดพฤติกรรมในปจจุบันเพ่ือให

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือการคาดคะเนนั้น ๆ   

ซึ่งในเชิงจิตวิทยาน้ันเปาหมายถือวาเปนผลลัพธหน่ึง

ของพฤติกรรมที่มาจากจิตสํานึกหรือจิตใตสํานึก 

 สําหรับเปาหมายในทางทฤษฎีนั้น เรียกวา ทฤษฎี

การตัง้เปาหมายหรอื Goal Setting Theory ถูกคิดคนโดย 

Gary P. Latham และ Edwin A. Locke ในชวงทศวรรษ 

1970 หรอืเมือ่เกือบ 50 ปทีผ่านมา ซึง่ภายใตทฤษฎีการตัง้

เปาหมายนั้น ไดระบุวาการต้ังเปาหมายถือไดวาเปน

ตัวกํากับท่ีสะทอนใหเห็นถึงการแสดงออกหรือพฤติกรรม

ของบุคคลที่มีตอเหตุการณหนึ่ง ๆ ที่นําไปสูเปาหมาย

·º·Ç¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§º··Õè 2

อันเปนผลลัพธสุดทายไดดีท่ีสุด โดยทฤษฎีดังกลาว

ถูกพัฒนาขึ้น เ พ่ือทํานายและอธิบายอิทธิพลของ

แรงจูงใจสวนบุคคลท่ีมีตอการแสดงออกของพฤติกรรม

ในการทํางาน การตั้ ง เปาหมายเปนการมองภาพ

ในอนาคตซึ่งเปาหมายจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม

ของบุคคล โดยเปาหมายท่ีดี น้ันจะตองมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ (Latham & Locke, 2007; Locke & Latham, 

1990, 2002; Latham et al. 2011 อางถึง Chamorro-

Premuzic et al. 2011, pp. 579-587) 

 1. ในการตั้งเปาหมายสวนบุคคลนั้น เปาหมาย

ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงจะนํามาซึ่งประสิทธิผลท่ีสูง 

ทาํนองเดยีวกันหากพิจารณาในการทาํงานเปนทมี เปาหมาย

ท่ีมคีวามสอดคลองกับความคดิเห็นสวนรวมของทมีจะนาํ

มาซึ่งประสิทธิผลที่สูงเชนกัน

 2. การกระตุนใหเกิดความผูกพันในเปาหมาย

จะนํามาซึ่งความตั้งใจและประสิทธิภาพท่ีสูงในการ
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ดําเนินการใด ๆ เพ่ือบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายน้ัน ซึ่ง

เปาหมายที่ยาก มีความทาทาย และมีความเก่ียวของ

เชื่อมโยง จะชวยสรางใหเกิดความผูกพันมุงมั่นใน

เปาหมายนั้น ๆ    ไดดีกวาเปาหมายที่งายและไมเกี่ยวของ

กับกิจกรรมใด ๆ  ที่กําลังดําเนินการหรือจะดําเนินการ

ตามแผนที่ไดกําหนดไว (Latham, 2004, p. 126)

 3. ผลสะทอนกลับหรือผลลัพธจากการปฏิบัติ 

การมสีวนรวมทัง้ในกระบวนการตดัสนิใจและการแขงขนั 

ตลอดจนผลตอบแทนท่ีสอดคลองกับประสิทธิภาพ 

ประสทิธิผล จะนาํมาซึง่ความพยายามท่ีสงูขึน้ในการบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ Kim & Hamner (1976, pp. 48-57)  

โดยพบวา ผลกระทบอันเกิดจากผลสะทอนกลับหรือ

ผลลพัธจากการปฏบิติัตามเปาหมายทีต่ัง้ไวน้ัน จะชวยเพ่ิม

ระดับของประสิทธิภาพและความพึงใจในการทํางานและ

การตั้งเปาหมายขององคกร 

 ทัง้น้ี จากผลงานวิจยัในอดตี (ยกตวัอยางเชน ผลงาน

ของ Latham & Locke, 2007; Locke & Latham, 1990, 

2002; Latham et al. 2011 อางถึง Chamorro-Premuzic 

et al. 2011, pp. 579-587) ยังพบวามีสิ่งที่สงผลทําให

บคุคลเกิดแรงจงูใจเพ่ิมมากข้ึนในการทีจ่ะกระทําการใด ๆ   

เพื่อใหบรรลุในเปาหมายที่ตั้งไว ดังตอไปนี้ 

 1. ถึงแมวาเปาหมายท่ีดีจะตองมีความยาก 

ความทาทาย ความเฉพาะเจาะจง ความผกูพัน ความมุงมัน่ 

ซึ่งทําใหคนเกิดความพยายามในการกระทําเพ่ือบรรลุ

ตามเปาหมายได แตถาเปาหมายเหลานั้นมีการพัฒนา

ตัวเลือกที่เก่ียวของเชื่อมโยงกับเปาหมายน้ัน ๆ  โดยตรง 

จะเปนส่ิงท่ีชวยผลักดันการขับเคล่ือนการดําเนินการ

เพ่ือบรรลุเปาหมายน้ันใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 2. ความพยายามที่จะกระทําใหบรรลุเปาหมาย 

แรงจูงใจและความผูกพัน ความมุงมั่นเปนสิ่งสําคัญที่จะ

ทําใหทีมหรือบุคคลเกิดความพยายามที่จะกระทํา

ตามเปาหมาย 

 3. ความสมํ่าเสมอในความตั้งใจ ความมุงมั่น

จะทําใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย

 4. กลยุทธทีห่ลากหลายและเชือ่มโยงกับเปาหมาย 

ตลอดจนการคนพบองคความรูใหม ๆ จะชวยสนับสนุน

การกระทําใด ๆ ตามเปาหมายนั้นใหยังดําเนินตอไปได

อยางราบรื่น

 นอกจากนี้ยังพบวา บุคคลที่มีคุณลักษณะท่ีมี

ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่งมีความเชื่อ

มั่นในระดับทักษะ ความรู ความสามารถของตนเองวา

สามารถจัดการกับงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงได จะมี

ความมุงมั่นตั้งใจในเปาหมายและมีผลการปฏิบัติงาน

ที่ดี (Appelbaum & Hare, 1996, pp. 33-47) ทั้งนี้

การท่ีเปาหมายมีความชัดเจนจะนํามาซึ่งความพึงพอใจ

ในเปาหมายน้ัน อันจะนําไปสูการเพ่ิมระดับของความ

เชื่อมั่นในตนเองท่ีสูงข้ึน และจะทําใหความคาดหวัง

ตอผลลัพธของเปาหมายสูงขึ้นดวย ซึ่งกระบวนการนี้

เปนการสรางแรงจงูใจจากการเพ่ิมระดบัของการใหรางวัล

จากภายใน (Intrinsic Rewards) ขณะเดียวกันการให

รางวัลหรือผลสะทอนกลับจากปจจัยภายนอก (Extrinsic 

Rewards) เชน การเลื่อนข้ัน เพ่ิมเงินเดือน การรักษา

สถานภาพการจางงานในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ การจาย

คาชดเชยตาง ๆ  กรณีเจบ็ปวย หรอืเหตฉุกุเฉนิอนัเนือ่งจาก

การทํางานตาง ๆ  ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะชวยเพิ่มระดับ

ของความเชื่อมั่นในตนเองใหสูงขึ้นไดดวยเชนกัน 

 ภายใตการศึกษาเก่ียวกับการตั้งเปาหมายไดมี

ความพยายามในการกําหนดกรอบ แนวทางเพ่ือการต้ัง
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เปาหมายที่ดีโดยหลักการที่เปนท่ีรูจักกันในวงกวาง

ไดแกหลักการที่เรียกวา SMART ซึ่งตอมาในป 1981 

ไดมีการนําเสนอหลักการใหมไดแก SMARTER โดย

การศึกษาของ Wade (2009, p. 294) โดย SMART และ 

SMARTER มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1. S หมายถึง เฉพาะเจาะจง (Specifi c) สําคัญ 

(Significant) ท้าทาย (Stretching) ง่าย (Simple) 

สรางแรงกระตุน (Stimulating) กระชบั (Succinct) ตรงไป

ตรงมา (Straight Forward) เปนเจาของ (Self-Owned) 

จัดการไดดวยตนเอง (Self-Managed) ควบคุมไดดวย

ตนเอง (Self-Controlled) มกีลยุทธ (Strategic) และสมเหตุ

สมผล (Sensible)

 2. M หมายถึง วดัได (Measurable) มคีวามหมาย 

(Meaningful) สรางแรงจูงใจ (Motivational) จัดการได 

(manageable) มีความขลัง (Magical) มีแรงดึงดูด 

(Magnetic) รักษาไวได (Maintainable) และมีเสนทาง

สูเปาหมาย (Mapped to Goals)

 3. A หมายถึง เห็นพองรวมกัน (Agreed Upon) 

ทําได (Attainable) บรรลุผลสําเร็จได (Achievable) 

เปนที่ยอมรับได (Acceptable) มุงเนนดําเนินการ 

(Action-Oriented) บงบอกคณุลกัษณะได (Attributable) 

กระทําได (Actionable) มคีวามเหมาะสม (Appropriate) 

มุงมั่นทะเยอทะยาน (Ambitious) สรางแรงบันดาลใจ 

(Aspirational) เปนทีย่อมรบัได (Accepted/Acceptable) 

สอดคลองเชื่อมโยง (Aligned) มีความรับผิดชอบ 

(Accountable) มคีวามเหน็พอง (Agreed) ปรบัเปล่ียนให

เขากับสถานการณ (Adapted) และสถานการณ ณ ขณะนี ้

(As-If-Now)

 4. R  หมายถึง เปนจริงได (Realistic) เกี่ยวของ

เช่ือมโยง (Relevant) มีเหตุมีผล (Reasonable) คุมคา 

(Rewarding) มุงเนนผลลัพธ (Results-Oriented) 

มีทรัพยากรเพียงพอ (Resources are adequate) มี

ทรัพยากร (Resourced) บันทึกผลได (Recorded) 

ทบทวนได (Reviewable) ทนทานตอสภาพแวดลอม

ทีเ่ปลีย่นแปลง (Robust) และเก่ียวของเชือ่มโยงกับพันธกิจ 

(Relevant to a mission)

 5. T หมายถึง มีกําหนดเวลา (Time-Based) 

ทันเวลา (Timely) จับตองได (Tangible) ติดตามได 

(Trackable) เก่ียวกับยุทธวิธี (Tactical) ติดตาม

รองรอยได (Traceable) นําไปสูสิง่ท่ีคุณตองการได (Toward 

what you want) และอีกหลายคําที่ขึ้นตน “เวลา” เชน 

การจํากัดเวลา Time-Limited หรือ Time-Constrained 

เปนตน

 6. E หมายถึง มีจริยธรรม (Ethical) นาตื่นเตน 

(Exciting) นาพึงพอใจ (Enjoyable) ขยายใหญได 

(Extending) ประเมินได (Evaluated) สรางความผูกพัน 

(Engaging) และมีพลัง (Energizing)

 7. R หมายถึง บันทึกผลได (Recorded) ทบทวน

ได (Reviewed) มรีางวัล (Rewarded) เปนจริง (Realistic) 

มีความเก่ียวของเชื่อมโยง (Relevant) มีทรัพยากร 

(Resourced) และเนนการวิจัย (research-based)

 จากผลการศกึษาในอดตี ยังพบอกีวาการท่ีบคุลากร

มีสวนรวมในการตั้งเปาหมายทั้งในระดับองคกรอันเปน

เปาหมายระดับทีมที่ตองมีความคิดเห็นสอดคลองและ

รวมมือกันกระทําใหสําเร็จ (Wade, 2009, pp. 291-295) 

หรือเปาหมายระดับบุคคลท่ีตองสรางความผูกพันที่จะ

บรรลุผลสาํเร็จตามเงือ่นไขท่ียากและทาทายน้ัน  (Latham, 

2004, p. 127) การไดรับผลสะทอนกลับท้ังในรูปของ

ผลตอบแทนท่ีเปนรางวัลภายใน  (Intrinsic Rewards)  อนัเปน

ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือผลตอบแทนที่เปนรางวัล

จากภายนอก (Extrinsic Rewards) ไมวาจะเปน
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ของงานเปนจุดมุงหมายหลักในการดําเนินงานใหบรรลุ

ผลสําเร็จ โดยมชีือ่เรียกท่ีแตกตางกันออกไป เชน การบรหิาร

โดยมุงที่ผลงาน (Management by Result) การบริหาร

ตามเปาหมาย (Goals Management) การบริหารโดยยึด

วัตถุประสงคและผลงาน (Management by Objectives 

and Results) เปนตน แนวคดิน้ีถูกสรางขึน้โดยนกัวิชาการ

ชื่อ Peter F. Drucker ในป ค.ศ.1954 ในหนังสือของเขา

ที่ชื่อ “The Practice of Management” โดยกระบวนการ

ในการบรหิารจดัการภายใตแนวความคดิน้ีไดมกีารพัฒนา

โดยนักทฤษฎีดานการบริหารจัดการท่ีมีชื่อเสียงมาอยาง

ตอเน่ือง เชน Douglas McGregor George Odiorne) 

และ John Humble

        MBOs ไดมีการนํามาใชในการบริหารธุรกิจ

เปนครั้งแรกในชวงทศวรรษ 1950 ในชื่อท่ีเรียกขณะนั้น

วา “การบริหารโดยวัตถุประสงคและการควบคุมตนเอง” 

(Drucker, 1955; Dinesh & Palmer, 1998, p. 

363) ซึ่งหลักการของแนวคิดนี้ คือ องคกรจะสามารถ

ประสบความสําเร็จถาหากทุกคนในองคกรมีความพยายาม

ท่ีมากพอ มีความมุงมั่นสูเปาหมายในทิศทางเดียวกัน 

(Drucker, 1955) ตลอดจนมีการกระจายความรับผิดชอบ

อยางทั่วถึง รวมแรงรวมใจกันเพ่ือผลลัพธขององคกร 

โดยลดความไมตอเน่ือง แรงตอตาน และกระบวนการ

ที่ไมจําเปน ซึ่งการใหความสําคัญกับการมุงสูเปาหมาย

เชนน้ีเปนแนวทางท่ีสามารถชวยใหเกิดการปรับปรุง

ผลประกอบการขององคกรได หากดาํเนินการในระยะเวลา

ที่เหมาะสม (D’Aveni, 1995)

 MBOs เปนหลักการบริหารจัดการที่ เนนการ

กําหนดวัตถุประสงคท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเพ่ือให

บรรลุผลสําเร็จไดในอนาคต รวมถึงเปนวัตถุประสงค

ท่ีกระตุนใหเกิดการคิดและการกระทําอยางตอเน่ือง

เพ่ือความสําเร็จขององคกร อันจะเปนกระบวนการ

ที่ ช วยขับ เคลื่ อนองคกรและความคิดสร างสรรค

อยางตอเน่ือง (Thomson, 1998, P.1) ท้ังน้ี หลักการ

โดยท่ัวไปของ MBOs คือกระบวนการท่ีออกแบบ

เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดมีโอกาสในการรวมกัน

กําหนดวัตถุประสงคท่ีเหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชา

ในเชิงวัตถุที่เปนตัวเงินหรือสิ่งของหรือนามธรรม อาทิเชน 

คําชม กําลังใจ จะนํามาซึ่งประสิทธิผลในการดําเนินงาน

ใหบรรลุ เปาหมายที่สูงขึ้น เมื่อไดรับปจจัยเหลานี้

อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอจะนําไปสูการเกิดความพึงพอใจ

ในงาน (Job Satisfaction) การรับรูความยุติธรรม

ภายในองคกร (Organizational Justice) และความผกูพัน

ในงาน (Job Commitment) อันจะนําไปสูพฤติกรรม

ที่สะทอนความจงรักภักดีหรือพฤติกรรมการเปนสมาชิก

ที่ดีขององคกร (Organizational Citizenship Behavior) 

ไดในท่ีสุด (Vigoda-Gadot & Angert, 2007, pp. 

119-128) และยังพบอีกวาเปาหมายที่มีความเฉพาะ

เจาะจงมอีทิธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีอง

องคกร ขณะที่เปาหมายท่ีมีความยากมีผลโดยตรง

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร (Jeannette 

Taylor, 2013, pp. 453-464) ไดอีกดวย

 ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (Goal Setting Theory) นี้ 

จะเปนพ้ืนฐานหลักในการอธิบายแนวคิดทางการจัดการ

ที่เรียกวา การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management 

by Objectives) และการตัง้วตัถุประสงคและผลลพัธหลัก 

(Objective and Key Results) ตอไป

¡ÒÃºÃÔËÒÃâ´ÂÂÖ́ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� (Management 

by Objectives)
 การบรหิารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by 

Objectives) หรือท่ีรูจกักันโดยยอวา MBOs ซึง่เปนแนวคดิที่

เก่ียวของกับการบรหิารจดัการงานโดยยึดถอืวตัถุประสงค
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ของตนเองภายใตเงื่อนไขของระยะเวลาท่ีสามารถ

บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีรวมกันตั้งขึ้น

ไดดวยความรบัผดิชอบของผูใตบงัคบับัญชาโดยตรง 

(Thomson, 1998, P.1-2) 

 กระบวนการดังกลาวนี้แตกตางจากการบริหาร

จดัการขององคกรโดยทัว่ไปท่ีมกัมกีารกําหนดเปาประสงค 

ตลอดจนความสําเร็จตามเปาประสงคที่ครอบคลุม

การดําเนินงานท้ังองคกรโดยผูบริหารระดับสูงเทานั้น 

ทําใหการตั้งวัตถุประสงคเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร

เปนการถายทอดแบบจากบนลงลางในทิศทางเดียว 

เมื่อขอมูลถายทอดลงมาถึงผูบริหารระดับลาง ผูบริหาร

ระดับลางก็จะเปนผูถายทอดสูพนักงานระดับปฏิบัติการ

วาจะตองดําเนินการอะไรบางตามเปาประสงค น้ัน 

ขณะที่ MBOs น้ันเปนกระบวนการท่ีมุงเนนการพัฒนา

หรือสรางขอตกลงที่มีรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับ

ผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับการตั้งเปาหมายที่มีความ

เฉพาะเจาะจงขึ้นมาชุดหนึ่ง และยังมีการกําหนด

หลักเกณฑการวัดประเมินผลความสําเร็จที่เหมาะสม

และสามารถกระจายสูการทาํงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

พรอมเงือ่นไขของกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม สิง่น้ีจะชวย

ทําใหเกิดความผูกพันตอการท่ีจะกระทําเปาหมายน้ัน

ใหสําเร็จ เมื่อดําเนินงานไประยะเวลาหนึ่งทั้งสองฝาย 

คือผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาจะตองรวมประชุม

เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานพรอมประเมินตนเอง

เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปใชประกอบการประเมินผล

การใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงิน เชน 

เงินเดือน โบนัส หรือที่ไมใชตัวเงิน เชน การอบรมสงเสริม

ความเชี่ยวชาญในงาน การหมุนเวียนงาน ตลอดจน

เพ่ือประกอบการพิจารณาการใหเลิกปฏิบัติงานหรือ

การลาออก เปนตน (Thomson, 1998, P.2)

 MBOs ไมเพียงแตสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานในระดับบุคคลเทานั้น เพราะในปจจุบันไดมี

การนําเอาการบริหารแบบดังกลาวน้ีมาประยุกตใชกับ

กระบวนการทํางานเปนทีมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานรวมกับทีม ที่ชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมภาวะ

ผูนํา ระบบการบริหารจัดการทีมที่เหมาะสม ความมุงมั่น

ตั้งใจตอการบรรลุในเปาหมายของทีมและความผูกพัน

ระหวางบุคคลภายในทีม ท่ีนําไปสูผลิตภาพของทีมและ

ความพึงพอใจในงาน (Antoni, 2005, pp. 174-184) 

 นอกจากนี้ MBOs ยังสามารถใชเปนกระบวนการ

ที่นําไปสูการตั้งเปาหมายขององคกร ซึ่ง Tosi et al. 

(1970, p.70) ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้วา

การท่ีแตละองคกรจะสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายสูงสุดอันเปนเปาประสงคตามวิสัยทัศน

ขององคกรไดน้ัน จําเปนตองอาศัยการทํางานและ

ความพยายามรวมกันของทุกภาคสวนและบุคลากร

ทุกระดับ โดยเปาหมายของแตละคนจะตองเชื่อมโยง

กับเปาหมายของสวนงานท่ีประสานไปยังเปาหมาย

ขององคกรอันเปนผลสําเร็จสูงสุด ในกระบวนการ

สงตอเปาหมายจากระดับองคกรไปสูระดับบุคคลให

มีความสัมพันธสอดคลองกันน้ัน MBOs จะชวยให

เกิดการกระจายเปาหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับ

แตละภาคสวนและระดับบุคคลขององคกรไดอยาง

แมนยํา ซึ่งชุดของวัตถุประสงคที่ไดถายทอดลงไป

ในแตละระดับน้ันยังเปนตัวสะทอนคุณลักษณะงาน 

(Job Descriptions) โดยภาระงาน กิจกรรม หรือภารกิจ

ท่ีเหมาะสมในการทํา MBOs จะตองมีลักษณะที่มุง

ให เ กิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงเ พ่ือพัฒนาตอยอด

มากกวาเพ่ือปรับปรุงแกไข น่ันก็คือ งานท่ีเพ่ือกอ

ใหเกิดนวัตกรรม การแกปญหาในเชิงสถานการณ 

และการพัฒนาเฉพาะบุคคล นอกจากน้ีการกําหนด
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วัตถุประสงคนั้นสามารถเริ่มตนไดจากทุกระดับภายใต

โครงสรางองคกร แตจะตองมคีวามเชือ่มโยงกับเปาหมาย

โดยท่ัวไปขององคกร และสอดคลองกับหลักการปรัชญา 

นโยบาย และแผนขององคกรเสมอ

 การศึกษาของ Robert & Hunter (1991, pp. 

322-336) พบวาการประสานการทํางานรวมกันของ 

3 ปจจัย ไดแก การตั้งเปาหมาย การมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจ และการใหขอมูลสะทอนกลับ

ของวัตถุประสงค ทําใหผลลัพธของงานมีแนวโนม

เพ่ิมสงูข้ึน หากพิจารณาในสวนของการกําหนดวัตถปุระสงค

ก็พบว าจะช วยกระตุ นให เ กิดความกระตือ รือรน

ในการลงมือปฏิบัติงาน

 อีกปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของ 

MBOs คือ ความสอดคลองและเชื่อมโยงกันระหวาง

คุณลักษณะของเปาหมายและปจจัยดานบุคลิกภาพ

ของบุคคล ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้ไดรับการยืนยัน

จากการศึกษาของ Carroll & Tosi (1970, pp. 295-305) 

ที่พบวา คุณลักษณะของเปาหมายท่ีมีความชัดเจน

และมีความสําคัญจะสงเสริมใหเกิดผลลัพธ ท่ี ดีใน

บุคลิกภาพบางประเภท ความยากของเปาหมายและ

ลําดับความสําคัญของเปาหมายมีความสัมพันธเชิงบวก

กับเกณฑของความสําเร็จในกลุมผูบริหารระดับบริหาร

บางประเภท

 MBOs ไม เพียงแตสงผลดีตอการบริหารใน

องคกรธุรกิจเพียงเทานั้น ในวงการดานการศึกษาไดมี

การนําหลักการบริหารนี้มาประยุกตใชเพ่ือการขับเคล่ือน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวไกลในระดับสากล

ดวยเชนกัน ซึ่งกระบวนการในการนําหลักการ MBOs 

มาประยุกตใชนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นตอนแรก คือ กระบวน

การพัฒนาหลักสูตรที่ตองเนนใหมีการประสานงาน

รวมกันระหวางผูบริหารและผูสอนเกี่ยวกับกระบวน

การตัดสินใจและการกําหนดเปาหมาย ข้ันตอนท่ีสอง 

คือกระบวนการกําหนดองคประกอบและโครงสราง

ภายในระบบการเรียนการสอน ตั้งแตการกําหนด

วัตถุประสงค รายวิชาในหลักสูตร การวัดและประเมินผล 

ท่ีตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน ท้ังน้ีการใช MBOs 

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ัน ทุกข้ันตอน

จะตองไมเพียงแตมีสวนรวมเพียงในระดับผูบริหาร

ดานการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรูเพียงเทาน้ัน 

แตจะตองเกิดจากการรวมมอืกันจากบคุลากรในทกุภาคสวน

ภายในสถานศึกษา รวมถึงผูเรียนดวยเปนสําคัญ หาก

เปาหมายทางการศึกษา ท่ีถายทอดมาเปนกิจกรรม

สูผู เ รียนเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน ยอมจะชวย

ทําใหเกิดการเรียนรูในประสบการณที่นําไปสูการเพ่ิม

ของระดับการรับรูในความเปนเจาของรวมกันและ

กระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่จะกระทําตามสิ่งที่ตนเองมีสวน

ในการกําหนดเพ่ิมมากขึ้น และในท่ีสุดจะนําไปสูความ

พึงพอใจในการที่จะวัดและประเมินผลคุณภาพของ

การเรียนการสอนที่สูงขึ้นอีกดวย (Newton, 1980, pp. 

39-46)

 กรณีศึกษาตัวอยางของการใช MBOs มาใชเพ่ือ

การขับเคลื่อนงานดานการศึกษาท่ีนาสนใจน้ัน เกิดขึ้น

ในประเทศนอรเวย โดยการศึกษาของ Yngve, & Lene 

(2017, pp. 220-260) ที่พบวา ระบบการศึกษาของ

ประเทศนอร เวยนั้นเปรียบเสมือนระบบท่ีมี ท้ังการ

ควบรวมอํานาจ (Centralized) และการกระจายอํานาจ 

(Decentralized) ทางการบริหาร ระบบการศึกษาใน

ประเทศนอรเวยไดนําเอาหลักการ MBOs มาดําเนินเปน

กลยุทธหลักในการประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบท

เชิงสังคมและวัฒนธรรมของยุโรป โดยการแปลงคําวา 

“วัตถุประสงค” หรือ “Objectives” ใหมีความหมาย

เปนเสมือน “พฤติกรรม” ท่ีสามารถวัดและทดสอบได 

ขณะที่ “ความรับผิดชอบ” หรือ “Accountability” และ

การสอนเพ่ือการทดสอบน้ันไดส่ิงท่ีมีการอภิปรายกัน

อยางกวางขวางในประเทศนอรเวยในปจจุบัน

 นอกจากนียั้งมกีารใช MBOs เพ่ือการบรหิารจดัการ

ดานการศึกษาในประเทศไนจีเรีย โดยการศึกษาของ 

Ofojebe & Olibie (2014, pp. 1-12) พบวา การนําเอา 

MBOs มาใชขับเคลื่อนและดําเนินนโยบายในพ้ืนที่เชิง

ทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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การประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการศึกษานั้นสงผลดีตอการพัฒนาการ

ศึกษาของประเทศ เน่ืองจากจะทําใหสถาบันการศึกษา

สามารถมองเห็นและสะทอนวิสัยทัศนทางการศึกษาของ

สถาบันไดอยางตรงเปาหมายและเห็นภาพในอนาคต

ไดชัดเจนมากขึ้น ท้ังน้ี ควรมีการผนวกเอา MBOs 

มาบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย ตลอดจนสถาบันทางดานเทคนิคและวิชาชีพ

ตาง ๆ ซึ่งถาแตละสถาบันนําหลักการบริหารดังกลาวนี้

มาปรับใชแลว ระดับการศึกษาของประเทศไนจีเรียจะ

สามารถเพ่ิมศักยภาพเขาสูการแขงขันทางการศึกษาใน

ระดับสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา การใช MBOs 

มาใชในวงการการศึกษาจะทําใหเกิดผลดีตอการพัฒนา

การศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งน้ีการนําหลักการบริหารนี้

มาประยุกตใช นอกจากจะตองคํานึงถึงหลักการดังที่

กลาวมาขางตนแลวนั้น Gray & Burns (1979, p. 417) 

ยังไดเสนอองคประกอบสาํคญัทีส่ถานศกึษาจะตองคาํนงึ

ถึง 9 ประการ ดังตอนี้ 

 1.  บุคลากรทุกระดับที่เก่ียวของจะตองมีทักษะ

ท่ีจะดาํเนินการตลอดทัง้กระบวนการจนเสรจ็สิน้ อนัจะตอง

เริ่มตั้งแตการมีคณะกรรมการดานนโยบายการศึกษา

ที่เขมแข็งรวมกับการประเมินผลตามวัตถุประสงค 

 2. ระบบโครงสรางการบรหิารการศกึษาจะตองระบุ

ภาระหนาที่ของสมาชิกทุกคนอยางชัดเจน

 3.  การประเมินผลตามวัตถุประสงคของแตละ

บุคคลจะตองเชื่อมโยงกับเปาหมายในภาพกวางหรือ

วิสัยทัศนของสถาบันการศึกษา

 4.  หลักสูตรการเรียนการสอนจะตองไดรับการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ

 5.  การประเมินผลจะตองมีจุดมุงหมายเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรอันจะเปนกลไกสําคัญ

ที่จะชวยใหเปาหมายขององคกรบรรลุผลสําเร็จ

 6.  ระบบการบริหารจัดการจะตองประกอบดวย

การใหรางวัลและการวิเคราะหวัตถุประสงคท้ังท่ีประสบ

ผลสําเร็จและที่ไมสัมฤทธิ์ผล 

 7.  ระบบการบริหารจัดการจะตองจํากัดขอบเขต

ในการเจรจาตอรองใหอยูในระดับที่เหมาะสม

 8.  ควรมกีารบริหารจดัการเวลาอยางเพียงพอ เนน

การดําเนินการทางเอกสารใหนอยที่สุด

 9.  ระบบการบรหิารจดัการควรมคีวามยืดหยุนและ

เอื้อตอการปรับเปลี่ยนในสถานการณวิกฤติ

 จะเห็นไดวา MBOs เปนระบบท่ีนาํเอา Goal Setting 

Theory มาประยุกตใช และระบบ MBOs กก็ลายเปนรากฐาน

ของแนวคิด OKRs ที่จะไดนําเสนอตอไปนี้

á¹Ç¤Ô´¡ÒÃÊÃŒÒ§ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�áÅÐ¼ÅÅÑ¾¸�

ËÅÑ¡ (Objectives and Key Results)
 แนวคดิของการสรางวตัถุประสงคและผลลพัธหลกั 

หรือที่เรียกยอ ๆ วา OKRs ไมใชแนวคิดใหม แตเปน

การตอยอดมาจากแนวคิด MBOs โดยในแนวคิด 

MBOs น้ันจุดเนนจะอยูที่การสรางวัตถุประสงคเปนหลัก 

อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคหลาย ๆ ขอนั้น อาจจะมี

ความคลุมเครือไมชัดเจน จึงทําใหผูปฏิบัติงานเองเกิด

ความไมแนใจวาวัตถุประสงคท่ีตั้งไวน้ันมีความหมาย

อยางไร ยกตัวอยาง เชน การตั้งวัตถุประสงควา “ทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ” อาจจะทําใหเกิดความไมแนใจวา 

“ประสิทธิภาพ” วัดอยางไร เพ่ือตอบคําถามดังกลาว 
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จงึมกีารนาํเสนอแนวคิดการวัดวัตถุประสงคทีต่ัง้ไว โดยเรยีก

สิ่งนี้วา ผลลัพธหลัก กลาวคือเปนหลักฐานที่วัดผลได

และพิสูจนไดวาวัตถุประสงคท่ีตั้งไวน้ันบรรลุผลตามท่ี

คาดหวังไวหรือไม เชน จากตวัอยางเดมิ คาํวา “ทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ” ที่เปนวัตถุประสงคนั้น ผลลัพธหลักอาจจะ

เปน “ตนทุนลดลง 10%” หรอื “ทํางานใหเสรจ็ภายใน 10 วัน” 

หรือ “มีความผิดพลาดของการทํางานตํ่ากวา 10%” เปนตน

 หากจะพิจารณาถึงความแตกตางระหวางระบบ 

MBOs กับระบบ OKRs แลว สามารถแบงออกไดเปน 

6 ประการดังตอไปนี้

 1.  MBOs จะมเีฉพาะเรือ่งวัตถุประสงคเทานัน้ ใน

ขณะที่ OKRs มีทั้งเรื่องวัตถุประสงคและผลลัพธหลัก

 2.  MBOs มักจะมีการประเมินผลรายปเปนหลัก 

ในขณะที่ OKRs จะมีการประเมินรายไตรมาส

 3.  MBOs มักจะมีลักษณะที่แตละคนจะสนใจ

เฉพาะวัตถุประสงคของตนเองเปนหลัก ในขณะที่ OKRs 

จะเปนระบบที่มีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ   มากกวา

 4.  MBOs เปนระบบท่ีเนนการบริหารแบบบนลง

ลางเปนหลัก ในขณะที่ OKRs จะเปนระบบแบบผสม คือ

ทั้งบนลงลางและลางขึ้นบน

 5.  MBOs มักจะใชเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของ

พนักงาน ในขณะที่ OKRs จะไมไดมีการเชื่อมโยงกับผล

ตอบแทนโดยตรง

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง MBOs และ OKRs

MBOs OKRs

MBOs มีเฉพาะเรื่องวัตถุประสงคเทานั้น OKRs มีทั้งเรื่องวัตถุประสงคและผลลัพธหลัก

MBOs มักจะมีการประเมินผลรายปเปนหลัก OKRs จะมีการประเมินรายไตรมาส

MBOs จะมีลักษณะที่แตละคนจะสนใจเฉพาะ

           วัตถุประสงคของตนเปนหลัก

OKRs จะเปนระบบที่มีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ 

           มากกวา

MBOs เปนระบบที่เนนการบริหารแบบบนลาง OKRs เปนระบบแบงผสมคือทั้งบนลางและลางขึ้นบน

MBOs ใชเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของพนักงาน OKRs ไมมีการเชื่อมโยงกับผลตอบแทนโดยตรง

MBOs เปนระบบที่มักจะทําใหคนไมกลาเสี่ยง OKRs สนับสนุนใหคนที่ตั้งเปาหมายไดทาทายมากวา

 6.  MBOs เปนระบบที่มักจะทําใหคนไมกลาเสี่ยง 

ในขณะท่ี OKRs จะสนับสนุนใหคนท่ีตั้งเปาไดทาทาย

มากกวา

 จากการพัฒนาแนวคิด MBOs ตั้งแตป 1954 โดย 

Peter Drucker ตามท่ีไดกลาวมาขางตนน้ัน แนวคดิ MBOs 

ไดรบัการยอมรบัและใชกันอยางแพรหลาย มหีลายองคกร

ไดนําเอาแนวคดินีไ้ปใช รวมถึงบรษิทั Intel ทีน่าํโดย Andy 

Grove ท่ีไดนําเอาแนวคดิน้ีไปใชเชนกัน และ Andy Grove 

ก็เปนบุคคลท่ีไดรับการกลาวถึงวาไดนําเอาหลักการ

ของผลลัพธหลัก มาใชใน Intel และกลายเปนจุดเริ่มตน

ของแนวคิดที่เรียกวา OKRs นั่นเอง 
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 อยางไรกต็ามถึงแมวาแนวคดิ OKRs ไดถูกนําไปใช

ทีบ่รษิทั Intel ตัง้แตชวงป 1980 แลว แตก็ยังไมไดแพรหลาย

มากนัก จนกระท่ังผูบริหารของ Intel คนหนึ่งคือ John 

Doerr ไดลาออกจาก Intel เพ่ือไปตั้งบริษัทที่จะนําเงิน

ไปลงทนุใน Startup ตาง ๆ    โดย Startup แหงหน่ึงท่ี John 

Doerr ไดนําเงินไปลงทุนคือ Google และเมื่อ Google 

ไดขยายใหญขึ้นเรื่อย ๆ John Doerr จึงไดเสนอแนะให 

Google นําเอาระบบ OKRs ไปใช และทําให OKRs 

เปนทีรู่จกัมากขึน้ โดยบรษิทั Startup ตาง ๆ    เชน LinkedIn 

Spotify และอื่น ๆ   ก็ไดนําเอาระบบนี้ไปใช 

 สําหรับในประเทศไทยนั้น นอกจากบริษัท Startup 

ในไทยแลว ในระยะหลังนี้ยังมีองคกรจํานวนมากท้ัง

ในภาครัฐและภาคเอกชนไดนําเอาแนวคิดนี้มาใชกัน

อยางแพรหลาย เพราะเชื่อวาแนวคิดนี้จะเปนประโยชน

กับองคกร OKRs เปนรูปแบบการบริหารองคกรโดยใช 

Goal Setting Theory มาเปนพ้ืนฐาน โดย Doerr (2018) ได

นําเสนอถึงความสําคัญ 4 ประการของ OKRs ดังตอไปนี้

 1.  เนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ระบบ OKRs จะมี

การตั้งเปาหมายจํานวนไมมากนัก เนื่องจากหากมีการ

ตั้งเปาหมายเปนจํานวนมากจะทําใหผูปฏิบัติงานจะ

ไมสามารถทราบไดวางานใดเปนงานท่ีสําคัญและมี

ความจําเปน และย่ิงหากมีทรัพยากรท่ีจํากัดแลว 

การที่มีเปาหมายจํานวนมากจะทําใหมีการกระจาย

เอาทรพัยากรทีม่อียูไปทาํอะไรหลาย ๆ    อยางพรอม ๆ    กัน 

ซึ่งในที่สุดแลว อาจจะไมสามารถทําอะไรไดสําเร็จ

เปนชิ้นเปนอัน และเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดย

ใชเหตุ

 2.  ใหมคีวามเชือ่มโยงและมีการทํางานเปนทีม 

ระบบ OKRs จะเนนในการตั้งเปาหมายที่สอดคลอง

เชื่อมโยงกัน โดยเริ่มจากเปาหมายสูงสุดขององคกร 

ไลลงมาจนเปนเปาหมายของทีมงาน และเปาหมายของ

พนักงานแตละคน เราเรียกสิ่งน้ีวา Vertical Alignment 

หรือความสอดคลองในแนวตั้ง อีกประการหนึ่งคือ

เปาหมายท่ีตั้งไวนั้นจะตองสอดคลองกันในระหวาง

หนวยงาน หรือที่เรียกวา Horizontal Alignment ซึ่งตอง

ทําใหแนใจวาเปาหมายของหนวยงานหน่ึง ไมไปขัดแยง

กับเปาหมายของอีกหนวยงานหน่ึง การออกแบบใน

รูปแบบนี้จะกระตุนใหเกิดการทํางานเปนทีมไดมากขึ้น

 3.  มีผูรบัผิดชอบและตดิตามไดงาย ระบบ OKRs 

จะใหพนักงานไดตั้งวัตถุประสงคและผลลัพธหลัก และ

จะตองคอยดูแลติดตามผลของ OKRs ของตัวเอง

ตลอดเวลา ระบบนี้จะทําใหเกิดความกาวหนาในการ

ทํางาน และจะเห็นผลลัพธของการทํางานอยางตอเนื่อง

 4. มีการตั้งเปาหมายที่ทาทาย ระบบ OKRs 

จะกระตุนใหพนักงานตั้งเปาหมายที่ทาทายโดยไมเอา

เปาหมายเหลานั้นไปผูกติดกับผลตอบแทนพนักงาน 

จึงทําใหพนักงานไมจําเปนตองกลัววาหากตั้งเปาหมาย

ไวสูงแลวจะทําใหเขาไมไดรับผลตอบแทนมากเทาที่ควร

 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีหลายองคกรสนใจท่ีจะ

นําเอา OKRs ไปใชประโยชน อยางไรก็ตามยังมีขอสงสัย

ถึงความแตกตางระหวางระบบ OKRs กับระบบการวัดผล

การปฏิบัติงานโดยใชตัววัดผลการปฏิบัติงานหลัก 

หรือท่ีเรียกวา Key Performance Indicators (KPIs) 

วามีความแตกตางกันอยางไร ซึ่งหากพิจารณาใน

ภาพรวมแลว ท้ังสองระบบน้ีเปนระบบการวัดผลเหมือน

กัน เพียงแตระบบ KPIs จะมุงเนนการรวมศูนย

การตัดสินใจ (Centralization) เปนหลัก ซึ่งแตกตาง

จากระบบ OKRs ท่ีจะเนนการกระจายศูนย

การตัดสินใจไปสูพนักงาน  (Decentralization) 

อยางไรก็ตาม สามารถสรุปความแตกตางของท้ังสอง

ระบบไดใน 5 ประเด็น ดังตอไปนี้

 1.  ในการสรางตัววัดผลนั้น ระบบ KPIs ตัววัด

มักจะมาจากองคกร คือใชระบบบนลงลางเปนหลัก 

ในขณะที่ OKRs จะใหแตละคนสรางตัววัดผลการทํางาน

ของตนเองขึ้นมา ดังน้ัน การใช OKRs จึงนาจะทําให

สามารถมีตัววัดผลที่สอดคลองกับงานที่ทําไดมากกวา
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 2.  ข้ันตอนการออกแบบตัววัดของ KPIs หาก

ทําไดไมดี ในบางกรณีอาจจะไมสอดคลองกับทิศทาง

ขององคกร แตในระบบ OKRs นัน้ ในขัน้ตอนการออกแบบ

มกีารกําหนดใหหัวหนางานพิจารณาความสอดคลองของ

ผลลัพธหลักของผูใตบังคับบัญชาอยูแลว จึงทําใหโอกาส

ไดการวัดผลที่สอดคลองเชื่อมโยงสูงกวา

 3.  ในการออกแบบระบบ KPIs มกัจะมกีารตอรอง

ในเรื่องคาเปาหมายมากกวา เนื่องจากสวนใหญแลว 

คาเปาหมายของตัววัดผลเหลานี้จะถูกนําไปคิดคํานวณ

และใชในการกําหนดผลตอบแทนของพนักงาน ซึ่ง

ตางจากระบบ OKRs ที่ใหพนักงานตั้งคาเปาหมายเอง 

และไมนําไปเชือ่มโยงโดยตรงกับการกําหนดผลตอบแทน

ของพนักงาน จึงทําใหการตั้งเปาหมายทําไดทาทายกวา

 4.  ในระบบ KPIs นั้น พนักงานมักจะมุงเนน

เฉพาะส่ิงท่ีถูกวัด และมกัจะละเลยทีจ่ะทําอะไรนอกเหนอื

ไปจากท่ีกําหนดใหทํา ตางจาก OKRs ซึ่งกระตุนให

พนักงานไดคิดเองมากกวา จึงมีโอกาสที่จะเกิดนวัตกรรม

ไดสูงกวา

 5.  ในระบบ KPIs ในหลาย ๆ   ครั้ง อาจจะเกิด

การทํางานในลักษณะของใครของมันสูง เนื่องจากแตละคน

มี KPIs ของตัวเองท่ีตองทําใหบรรลุผล จึงอาจจะไมได

สนใจวาสิ่งท่ีทําน้ันสงผลเสียใหกับหนวยงานอื่นอยางไร 

ตางจากระบบ OKRs ที่มีการตรวจสอบความสอดคลอง

เชื่อมโยงกับ OKRs ในระดับบน (Vertical Alignment) 

และระหวางหนวยงาน (Horizontal Alignment) จึงทําให

ความรวมมือกันในการทํางานมีสูงกวา

 ดวยเหตผุลเหลาน้ีเอง จงึทาํใหองคกรทัง้ในภาครฐั

และภาคเอกชนมีความสนใจเปนอยางมากในการนําเอา

ระบบ OKRs มาใช 

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÍÍ¡áººÃÐºº OKRs

  ในการออกแบบระบบ OKRs นั้นจะประกอบดวย 

2 องคประกอบหลัก ไดแก การออกแบบวตัถุประสงคและ

การออกแบบผลลัพธหลัก

 1. การออกแบบวัตถุประสงค

  ลักษณะของวัตถุประสงคที่ดีมีดังตอไปนี้

  • จะตองสอดคลองกับกลยุทธหลักของ

องคกรและสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับบน กลาวคือ

การออกแบบวัตถุประสงคจะตองเริม่ตนจากวัตถุประสงค

ในระดับองคกรกอน และคอย ๆ ถายลงมาในระดับ

หนวยงาน ไปจนถึงระดับพนักงานตอไป

  • วัตถุประสงคควรมีจํานวนไมเกิน 3-5 ขอ

เทาน้ัน เนื่องจาก OKRs มักจะถูกทําในชวงเวลารายป

และรายไตรมาส (สําหรับระดับองคกรจะมีท้ัง 2 ชวง 

แตระดับลางลงมา มกัจะนิยมทําเฉพาะรายไตรมาส)  ดงันัน้

จึงไมควรมีวัตถุประสงคจํานวนมากจนเกินไป ซึ่งจะเปน

การกระจายทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปทําทุก ๆ    เรื่อง

พรอม ๆ    กนั อนัจะทาํใหไมสามารถทาํใหบรรลุเปาหมาย

ที่ตองการได

  •  วัตถุประสงคจะมีลักษณะในเชิงคุณภาพ 

กลาวคือยังไมตองมีตัววัดท่ีชัดเจน เชน อาจจะบอกวา

จะเปนองคกรที่มุงเนนการใหการศึกษาที่เปนเลิศ อยางนี้

เปนตน

  • วัตถุประสงคท่ีดีควรสรางแรงบันดาลใจ

ใหอยากที่จะทํา ไมใชการเอางานประจําทั่ว ๆ ไปท่ีไมมี

ความสํ าคัญมากนักมาใส เปน วัต ถุประสงค เปน
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จํานวนมาก ยกตัวอยางเชน จะพัฒนานักเรียนใหเปนคน

ทีม่คีวามรูเปนเลศิ จะเปนวัตถุประสงคท่ีดกีวา เขียนแควา 

จะสอนหนังสือ เปนตน

 2. การออกแบบผลลัพธหลัก

  ตามท่ีไดกลาวถึงในข้ันตอน ผลลัพธหลักจะ

เปนการวัดวา เมื่อไรเราถึงบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดย

ผลลัพธหลักที่ดีจะมีลักษณะดังตอไปนี้

  • มคีวามชดัเจน วัดผลได ไมมคีวามคลมุเครอื

  • มจีาํนวนไมมากนกั โดยทัว่ไปจะมไีมเกิน 5 

ผลลัพธหลักตอวัตถุประสงค 1 ขอ

  • ผลลัพธหลัก อาจจะวัดที่ผลลัพธที่ตองการ

เลย เชน คะแนน O-NET เฉลีย่ของโรงเรยีนดขีึน้ 10% หรอื

จะวัดเปนลักษณะของโครงการก็ได เชน จะดําเนินการ

โครงการเพิ่มความรูทางดาน STEM ใหกับนักเรียนใหได

ครบ 100% ในเทอมน้ี อยางนี้เปนตน โดยปกติแลว 

หากเริม่เปนลกัษณะของโครงการแลว ในระยะเวลาถัดไป

ก็มักจะตองออกแบบใหเปนผลลัพธที่ตองการ

  • ควรหลีกเลี่ยงการตั้งกิจกรรมท่ัว ๆ ไปให

เปนผลลัพธหลัก เพราะกิจกรรม เปนการกระทํา แตไมได

เปนผลลัพธดวยตัวของมันเอง หลีกเลี่ยงการใชคําวา 

“วิเคราะห” “เขารวม” “ชวยเหลอื” เพราะคาํเหลานี ้บงบอก

วาเปนกิจกรรม แตไมไดบงบอกถึงผลลัพธ ใหถามตอวา 

วิเคราะหไปเพ่ืออะไร เขารวมไปทําไม หรือ ชวยเหลือ

เพื่อผลลัพธใด เปนตน

  • ผลลัพธหลักจะตองวัดผลไดงาย มีความ

ชัดเจนดวยตัวของมันเอง ดังนั้น หากเราเขียนผลลัพธวา 

ประสิทธิภาพของคุณครูตองได 100% ตองใหแนใจวา 

จะวัด “ประสิทธิภาพ” ไดอยางไร ใชวิธีไหน แลว 100% 

จะถูกคํานวณมาไดอยางไร เปนตน

  • ในการเขียนผลลัพธหลักนั้น จะตองมีการ

ออกแบบคาเปาหมายดวย และคาเปาหมายนั้นจะตองมี

ความทาทายแตเปนไปได เชน สมมุติวาผลลัพธหลัก

คอื % ของการอานออกเขยีนไดของนักเรยีน การตัง้เปาหมาย

เพียงแค จะมีนักเรียนอานออกเขียนไดเพียง 10% ของ

นกัเรยีนท้ังหมด แบบน้ีถอืวาเปนคาเปาหมายทีไ่มทาทาย 

(ในกรณขีองโรงเรยีนท่ัว ๆ    ไป อนัน้ีขึน้อยูกับบริบทของแตละ

โรงเรยีน) อยางไรก็ตามในสวนนี ้หลายคนอาจจะกังวลใจ

วา หากตั้งเปาหมายไวสูงมาก ๆ แลว ทําไมได จะโดน

ลงโทษหรือไม คําตอบคือ ระบบ OKRs จะไมไดนําเอาคา

เปาหมายน้ันมาวัดวาถึงหรอืไม หากไมถึงจะลงโทษ ซึง่จะ

ไดกลาวในรายละเอียดในเรื่องนี้ตอไป

  • ในการใช OKRs ท่ี Google น้ัน Google จะปรบั

คะแนนของผลลัพธหลักแตละตัวใหอยูในชวงคะแนน  0 - 1 

โดย 0 แปลวาไมไดผลลัพธน้ันเลย และ 1 แปลวาได

ผลลัพธอยางดีท่ีสุด อยางไรก็ตาม Google ไดใหขอคิด

วา แตละคนควรจะไดคะแนนเพียงแค 0.6 - 0.7 เทานั้น 

เพราะหากได 1 เต็มตลอด อาจจะสะทอนวา การตั้ง

เปาหมายนั้นอาจจะไมทาทายเพียงพอก็เปนไปได

 เมือ่ออกแบบ OKRs แลว ควรจะตองทําการทดสอบ

อีกครั้งเพ่ือใหแนใจวา OKRs ที่สรางขึ้นมามีความ

เหมาะสม โดยมีรายการที่ควรทดสอบดังตอไปนี้

 1. OKRs ท่ีตั้งขึ้นมาควรจะตองมีความทาทาย 

คือไมงายจนเกินไป แตในขณะเดียวกันก็ตองไมยาก

จนกระทั่งเปนไปไมได

 2. ผลลัพธหลักจะตองวัดผลไดชัดเจน

 3. OKRs ท่ีตัง้ขึน้มาควรมคีวามสอดคลองกับ OKRs 

ในระดบับน (Vertical Alignment) และ OKRs ในระหวาง

หนวยงาน (Horizontal Alignment)

 4. OKRs ไมใชกิจกรรมที่ตองดําเนินการ แตเปน

การตั้งวัตถุประสงคพรอมท้ังผลลัพธหลักที่ วัดผลได

ชัดเจน

 สําหรับขั้นตอนการนําเอา OKRs ไปใชนั้น เพื่อลด

ความซํ้าซอน จะนําเสนอเฉพาะในสวนขอเสนอแนะการ

ใชในสถานศกึษาในบทหลงัจากตวัอยางของการออกแบบ 

OKRs ของสถานศึกษาตอไป
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§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº OKRs
 ในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมตอ

ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกกิจกรรมของ

การดาํเนนิธุรกิจ นํามาซึง่การปรบัตวัเพ่ือรองรบัและเขาสู

การแขงขันที่ไรขีดจํากัดท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เชิงกลยุทธในการวางแผนพัฒนาองคกรในทุกมิติท่ี

สามารถชวยใหการดําเนินกิจกรรมขององคกรขับเคลื่อน

ไปไดอยางมพีลวัตทันตอการเปล่ียนแปลงในทกุสถานการณ 

(Ferreira et al. 2018) รวมถึงการวัดและประเมินผล

การปฏิบัติงานทีไ่ดมกีารพัฒนาเครือ่งมอืใหม ๆ    ท่ีกอเกิด

เปนนวัตกรรมดานการบริหารจัดการและประเมินผล

ตามแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม

ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอยางตอเ น่ือง 

ไมวาจะเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสมดุล 

(Balanced Scorecard: BSC) ที่พัฒนาขึ้นโดย Robert 

Kaplan และ David Norton จาก Harvard  Business

School อันเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต

กรอบการดําเนินงานท่ีสมดุลกันทั้ง 4 ดาน คือ ดาน

การเงิน ลูกคา กระบวนการภายใน และการเรียนรู

และการเจริญเติบโต โดยประเมินผลความสําเร็จ

ผานตัวบงชี้ในดานการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค 

(Management by Objectives: MBO) โดย Peter 

Drucker ท่ีเปนกระบวนการรวมกันกําหนดวัตถุประสงค

ในการวางแผนงานและการควบคมุระหวางผูบงัคบับญัชา

กับผูใตบังคับบัญชา การประเมินผลงานดวยตัวชี้วัดผล

การปฏิบัตงิานหลกั (Key Performance Indicators: KPIs) 

ซึ่งเปนการวัดประเมินผลความสําเร็จของงานโดยเทียบ

ผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานหรือเปาหมาย

ที่กําหนดเอาไว ซึ่งผลลัพธท่ีไดอาจจะไมไดสะทอน

ความสําเร็จระดับสูงสุดตามท่ีองคกรตั้งเปาหมาย

เอาไว เปนตน

 หากกลาวถึงการประเมินผลงานดวยตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: 

KPIs) น้ัน มกีารศกึษาวจิยัในชวงระยะเวลาทีผ่านมา พบวา

การประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตัวชี้ วัดนั้นจะให

ความสําคัญกับงานหรือกระบวนการ ท่ีผู บริหาร

ใหความสําคัญหรือเห็นวาสงผลตอความสําเร็จในการ

บริหารงานตามเปาหมายขององคกร (Zhou & He, 2018, 

p. 319) ซึง่จากผลการวิจยัยังพบอกีวา มพีนักงานในองคกร

ถึงรอยละ 95 ท่ียังไมมคีวามเขาใจและตระหนักในกลยุทธ

ขององคกร นอกจากนี้ยังพบอีกวา รอยละ 69 ของ

ผูบังคับบัญชายังขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารกลยุทธ

องคกรไปยังบุคลากรภายในทีมไดอยางท่ัวถึง ในทํานอง

เดียวกันรอยละ 57 ของผูใตบังคับบัญชาระบุวาตนเอง

ไมมีความเขาใจท่ีชัดเจนในทิศทางของเปาหมายที่

ผูบังคับบัญชาถายทอดลงมาถึงตน (Rotenberg, 2018) 

จากประเดน็ท่ีคนพบนีส้ามารถสรปุไดวามเีพียงผูทีป่ฏบิตัิ

งานในสวนท่ีผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาใหความสําคัญ

เทาน้ันท่ีจะไดรับการประเมินดวยตัวชี้วัดตามท่ีผูบังคับ

บัญชากําหนด แตทวาในกระบวนการบริหารจัดการและ

การทํางานใด ๆ   จะอาศัยกําลังหรือการดําเนินงานเพียง

สวนใดสวนหนึง่นัน้ยอมทาํใหการดาํเนนิงานมคีวามลาชา

และอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนไดมาก ดังน้ัน แมวา

การบริหารจัดการดวยระบบการวัดและประเมินผล

ดวยตัวชี้วัดจะชวยทําใหผูบริหารสามารถควบคุมผล

การปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถระบุถึงปญหาและ

พ้ืนที่ที่จําเปนตองมีการแกไขปรับปรุงเพ่ือใหผลการ

ปฏิบัติงานดีขึ้นได แตท้ังน้ีก็ไมสามารถท่ีจะชวยแกไข

ปญหาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานและสราง

ใหเกิดนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการบริหารงานเพ่ือ

ทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นไดจริง (Van der Pol, 

2018) อีกทั้งตัวชี้วัดยังใหความสําคัญเพียงแคบางจุด

ในกระบวนการทํางาน มีเพียงพนักงานหรือบุคลากร

บางกลุมเทานั้นที่แบกรับภาระงานตามเปาหมายหรือ

กลยุทธขององคกร จนทําใหขาดการมีสวนรวมกันทํางาน

ใหบรรลุเปาหมายไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร

 ดังน้ัน  เพ่ือเปนการแกปญหาที่เกิดจากการวัด

และประเมนิผลดวยตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิานหลกั (KPIs) 

จึงทําใหบางองคกรในประเทศไทยเริ่มที่จะมีการนํา

เคร่ืองมอืในการประเมนิผลการปฏิบตังิานใหม ๆ    มาปรบัใช

รวมกันเพ่ือใหมปีระสทิธิภาพและตอบสนองตอเปาหมาย

ขององคกรท้ังในระดับบุคคลและภาพรวมมากย่ิงข้ึน 
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โดยเครื่องมือหน่ึงที่กําลังอยูในกระแสความนิยมและ

เปนส่ิงใหมสําหรับบริบทของประเทศไทยก็คือระบบ 

Objective and Key Results (OKRs) 

 OKRs เปนเครื่องมือที่เสมือนเปนนวัตกรรมทาง

การบรหิารจดัการท่ีมกีารนํามาประยุกตใชในป ค.ศ. 1999 

โดย บรษิทั Google (Fitzpatrick, 2018, p.334) และเปนท่ี

นยิมแพรหลายในบรษิทัดานเทคโนโลยีอืน่ ๆ    ในเวลาตอมา

อยางเชน Twitter และ Zynga (Pincus, 2010; Klau, 

2013; Wagner, 2015; Dunkerley & Erturk, 2018) 

ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ คือ วัตถุประสงค และผลลัพธ 

โดย “วัตถุประสงค” หรอื “Objectives” หมายถึง  เปาหมาย

เชิงคุณภาพที่กําหนดข้ึนเพ่ือเปนทิศทางในการขับเคลื่อน

องคกร สวน “ผลลัพธ” หรือ “Key Results” หมายถึง 

ดัชนีหรือตัวบงชี้ในเชิงปริมาณท่ีวัดระดับความสําเร็จ

ของวัตถุประสงคหรือเปาหมายเชิงคุณภาพนั้น ๆ ท่ีตั้ง

เอาไว (Niven & Lamorte, 2016, P.534; Jamison, 

2019, p.17) OKRs เปนการบริหารที่ถายเทอํานาจ

การบริหารที่เนนการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับ

ในองคกร กลาวคือขณะท่ีผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนด

วัตถุประสงคอันเปนเปาหมายหลักที่ถายทอดมาจาก

วิสยัทศันหรอืกลยุทธองคกร ผูใตบงัคบับญัชาทัง้ในระดบั

บุคคลและทีมก็จะมีหนาที่ในการกําหนดเปาหมายตาม

หนาที่ของตนเพ่ือใหไดมาซึ่งผลลัพธท่ีตอบสนองตอ

วัตถุประสงคที่เปนเปาหมายหลักนั้นตอไป (Dunkerley 

& Erturk, 2018) ซึ่งการกําหนด “วัตถุประสงค” หรือ

เปาหมายที่ดีจะตองมีลักษณะที่ทาทายแตไมยาก

จนเกินความสามารถ สวน “ผลลัพธ” จะตองเชื่อมโยงกับ

วัตถุประสงค สามารถดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน และสามารถวัดและ

ประเมินผลได (Yarrow, 2014;Adler, 2014, p.23) 

ดังสะทอนไดจากหลักการบริหารองคกรดวย OKRs ของ

องคกรตนฉบับอยาง Google ที่มีการมุงพัฒนาเปาหมาย

ที่มีความชัดเจนสงผานไปยังในทุกสวนขององคกร 

อันจะนํามาซึ่งการรับรู เขาใจ และรวมมือรวมใจกัน

ในการขับเคล่ือนและผลักดันเปาหมายนั้นไปสูผลลัพธ

ที่คาดหวังไว การบริหารจัดการดวย OKRs ไมเพียงแตจะ

ทาํใหบคุลากรทราบวาเขาจะตองทํา “อะไร” เพ่ือใหเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคนั้นนําไปสูการเกิดเปนผลลัพธในปลาย

ทาง แต OKRs ยังทําใหบุคลากรทราบดวยวาจะมีวิธีการ 

“อยางไร” บางที่จะชวยขับเคลื่อนองคกร และ “เมื่อไหร” 

จงึมคีวามจาํเปนท่ีตองใชวิธีการดงักลาวนัน้ (Fitzpatrick, 

2018, p.334)

 ปจจุบัน OKRs เปนระบบคิดท่ีเปนกรอบในการ

ขับเคลื่อนกลยุทธองคกรท่ีนําไปสูการสรางกฎหรือ

กติกาท่ียืนยันไดวาบุคลากรในทุกภาคสวนขององคกร

จะสามารถปฏิบัติงานรวมกันและมุงมั่นสูการบรรลุ

ในผลลัพธไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการหลอมรวม

ความสัมพันธของบุคลากรใหมีความมุงมั่นในการทํางาน

เพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ

องคกร การจะนําหลกัการบริหารแบบ OKRs มาประยุกต

ใชในองคกรมีกระบวนการที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 

 1) มกีารตัง้เปาหมายผานการกําหนดวัตถุประสงค

ที่ เปนตัวชี้ วัดในเชิงคุณภาพในทุกระยะขององคกร

ไมวาจะเปนเปาหมายรายเดือน รายไตรมาส หรือรายป 

ทั้งในระดับองคกร สวนงาน และระดับบุคคล

  2) มีการกําหนดผลลัพธในแตละเปาหมายใน

ลักษณะของตัวชี้วัดในเชิงปริมาณท่ีสามารถระบุเปน
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จํานวนไดในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอยางเปนรูปธรรม

 3) การลงมือปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานที่

วางเอาไว เพ่ือใหไดมาซึ่งผลลัพธตามวัตถุประสงค 

และ

 4) มีการประเมินผล โดยการใหขอมูลปอนกลับไป

ยังระดบัผูบรหิารเพ่ือสะทอนศกัยภาพและความเปนไปได

ในการบรรลุในผลลัพธ อันจะเปนการชวยกันวิเคราะห

พิจารณาในการกําหนดทิศทางหรือแกไขในรายละเอียด

ของวัตถุประสงคเพ่ือการต้ังเปาหมายใหม และใหไดมา

ซึง่ผลลพัธในระดบัท่ีนาพอใจของบคุลากรในทกุระดบัของ

องคกรตอไป (Zhou & He, 2018, P. 320) 

 จากกระบวนการทั้ง 4 ข้ันตอนขางตน จะเห็นวา 

OKRs เปนเสมือนกลไกหลักในการเชื่อมโยงขอมูล

และการสื่อสารในสวนตาง ๆ ขององคกร เปนการกระตุน

ให เกิดการปฏิบัติงานท่ีนําซึ่งผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนของบุคลากร ซึ่งโดยธรรมชาติ

ของ OKRs น้ันจะมีการกําหนดคาหรือระดับของ

การดําเนินงานที่ปรากฏออกมาเปนผลลัพธในรูปของ

คะแนนท่ีเปนตัวเลขที่วัดและสังเกตได ซึ่งระดับหรือ

คาของตัวเลขน้ีจะไปกระตุนใหเกิดการใชความพยายาม

และความมุงมั่นที่มากข้ึนเพ่ือใหไดมาซึ่งผลลัพธท่ีสูง

กวาเกณฑคะแนนมาตรฐานที่กําหนด (Henderson, 

2017, p.13) ซึ่งกรณีนี้ Google ไดใชเทคนิคขางตน

โดยการกําหนดคาของผลลัพธที่ปรากฏเปนตัวเลข

ที่วัดและสังเกตไดในระดับท่ีมีความทาทายที่คอนขางสูง

เพ่ือสรางพลังใหบุคลากรขององคกรเกิดความพยายาม

และมุ งมั่นที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุในผลลัพธตาม

วัตถุประสงคหรือเปาหมายดังกลาว ดังสะทอนไดจาก

ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 8.5 เมื่อมีการนํา OKRs 

มาใชในการบริหารจัดการ (Lamorte, 2015; Hung & 

Monastyrsky, 2017) ในขณะเดยีวกัน Facebook ไดใชหลกั

การตั้งคาผลลัพธดวยกฎ 50 - 50 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง

ในโอกาสที่จะเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมาย อีกทั้งเปนการชวยสรางแรงบันดาลใจให

บุคลากรเกิดความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานนั้นไดมากขึ้น 

เนื่องจากเห็นโอกาสของความสําเร็จท่ีไมแตกตางจาก

ความลมเหลวเลย (Goler et al., 2016; Hung & Mona-

styrsky, 2017)

 การนําหลักการบริหารดวยวิธี OKRs มาใชใน

องคกรน้ัน มีขอดีอยูหลายประการดวยกัน ไมวาจะเปน

การวัดในส่ิงท่ีเปนรูปธรรมท้ังในกระบวนการวิเคราะห 

วัดและประเมินผล การใหความสําคัญกับทุกหนวย

บุคลากรขององค ก ร ท่ี เ ชื่ อมั่ นว าบุ คลากรทุ กคน

มีศักยภาพ สามารถใชความสามารถของตนในการ

ทําใหองคบรรลุในผลลัพธตามท่ีมีการกําหนดเปาหมาย

ในวัตถุประสงคของแผนกลยุทธองคกร การชวยสราง

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคลากรทุกระดับในองคกร 

เน่ืองจากกระบวนการทํางานของ OKRs เนนรูปแบบ

การสื่อสารแบบสองทิศทางท้ังบนสูลาง (Top-Down) 

และลางสูบน (Bottom-Up) เปนการเพ่ิมขอบเขตของ

ชวงเวลาในการสื่อสารและตัดสินใจรวมกันของบุคลากร

ทุกระดับเพ่ือใหไดมาซึ่งแนวทางในการดําเนินงานที่

สามารถนําไปสูผลลัพธไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิง

ขึ้น การชวยเพิ่มพลังและความสามัคคีของการทํางาน

รวมกันทั้งในทีมและระหวางสวนงาน กระตุนใหเกิด

ความทะเยอทะยานท่ีจะกาวขามผานอุปสรรค ยอมรับ

ในความแตกตางของบุคคล รับรูในความยุติธรรมของ

ผลลัพธท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานรวมกัน ขณะเดียวกัน 

OKRs ก็ยังมีจุดบกพรองอยูบาง กลาวคือ OKRs ตองการ

คุณภาพและมาตรฐานในตัวบุคลากรในระดับสูงท้ังใน

ประเด็นของความรับผิดชอบและความคิดสรางสรรค 

ดังน้ัน ผูนําท่ีมีบุคลิกภาพในบางลักษณะ เชน บุคลิก

แบบเนนการส่ังการ อาจจะไมชอบการบริหารจัดการ

ดวย OKRs ดวยจะนํามาซึ่งความดอยประสิทธิภาพ

ในการทาํงานรวมกันของทมี เพราะผูนําจะใหความสาํคญั

กับส่ิงที่ตนเองสนใจมากกวาการมองและตัดสินใจ

ในสิ่งท่ีทีมเห็นพองตองกัน อีกทั้งการบริหารจัดการ

ทั้งระบบดวย OKRs มีตนทุนที่คอนขางสูง จึงไม

เหมาะสมกับองคกรท่ีมีขนาดเล็กหรือมีเปาหมายที่จะนํา

มาซึ่งผลลัพธที่ไมมีความยากหรือทาทายเพียงพอ (Zhou 

& He, 2018, pp. 321)
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 มีคําถามอยูบอยครั้งวาหากนําการบริหารจัดการ

แบบ OKRs เขามาปรับใชในองคกรในบริบทของ

ประเทศไทย จําเปนท่ีจะตองรื้อหรือถอดถอนเอาระบบ

การบริหารจัดการแบบเดิมที่เนนการวัดและประเมินผล

ผานระบบตัวชี้วัดหรือ KPIs ออกไปจากระบบการบริหาร

จัดการขององคกรหรือไมน้ัน มีขอเสนอวา มีความเปน

ไปไดที่จะนําทั้ง KPIs และ OKRs มาใชในลักษณะ

สงเสริมการทํางานรวมกัน ดวยการบริหารจัดการท้ัง 

2 แบบน้ันมีทั้งในสวนท่ีมีความคลายคลึงและแตกตาง

กันในลักษณะท่ีสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน กลาวคือ 

ทั้ง OKRs และ KPIs เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ

และการประเมินผลท่ีถายทอดมาจากกลยุทธขององคกร 

และเปนเครื่องมือท่ีผูบังคับบัญชาใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพ

ในการปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล ทีม และองคกร 

เปนเครื่องมือท่ีสะทอนพฤติกรรมที่นําไปสูความสําเร็จ 

ตลอดจนเปนเครือ่งบงชีห้รอืกําหนดกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานของบุคลากรในการขับเคลื่อนองคกรใหกาว

ไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม OKRs 

และ KPIs ก็ยังมีความแตกตางกันอยูบางในบางประเด็น 

คือ KPIs เนนการสื่อสารแบบทิศทางเดียวในลักษณะ

บนลงลาง ผู กําหนดเกณฑและระดับของผลลัพธ

ในตัวชี้ วัดคือผูบังคับบัญชา โดยที่ผูใตบังคับบัญชา

มีหนาที่เพียงทําตามตัวชี้วัดท่ีถูกกําหนดมาใหเทาน้ัน 

โดยผลที่ เกิดข้ึนมุงเพ่ือใชในการประเมินผลงานท่ีมี

ผลกระทบตอบุคลากรโดยตรง เชน การขึ้นเงินเดือน 

การจายโบนัส เปนตน ขณะที่ OKRs จะเนนและให

ความสําคัญกับการสื่อสารในแบบสองทิศทาง ให

อํานาจในการตัดสินใจและการกําหนดเปาหมายและ

ระดับของผลลัพธรวมกัน จึงทําใหผูใตบังคับบัญชา

มคีวามใสใจ ใหความสาํคญั และความเตม็ใจทีจ่ะกระทาํ

ตามเปาหมายที่กําหนดเพ่ือมุงสูผลลัพธที่กําหนด ดวย

ผลที่เกิดขึ้นนั้นจะสงผลกระทบตอบุคลากรทุกระดับ

ในองคกรโดยเทาเทียมกัน (Zhou & He, 2018, pp. 321-322)

 จากท่ีกลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวา OKRs 

นั้นมีการพัฒนาและใชมาแลวในชวงระยะเวลาหน่ึง

ในการบริหารจัดการแบบตะวันตก แตทวา ยังมี

ความแปลกใหม และถือวาเปนนวัตกรรมดานการ

บริหารจัดการในบริบทขององคกรในประเทศไทย ดังน้ัน 

การท่ีจะนํามาประยุกตใชเพ่ือเสริมกระบวนการบริหาร

จัดการดวยระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ท่ีมี

อยูแลวแตเดิมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นน้ัน จึงจําเปน

ตองมกีารศึกษาทําความเขาใจอยางลุมลกึเก่ียวกับ OKRs 

ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนาตอยอดในการสรางองคประกอบ

และแนวทางที่เหมาะสมในการนําเครื่องมือดังกลาวน้ี

ไปใชทัง้ในเชงิวิชาการดานการวัดและประเมนิผลในบรบิท

ของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และในเชิงการบริหาร

จัดการที่เอื้อประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในเชิง

การบริหารจัดการในระดับองคกรใหสามารถกอเกิด

ผลกระทบในเชิงบวกตอบุคลากรและองคกรตอไป

 ในสวนถัดไปจะไดกลาวถึงการประกันคุณภาพ

เพ่ือใหเขาใจในบรบิทและจะไดนําเสนอแนวทางการนําเอา 

OKRs ไปใชตอไป
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 ในสังคมศตวรรษที่  21 ณ ปจจุบันท่ีกระแส

การเปลี่ยนแปลงของโลกกาวผานยุคโลกาภิวัตน

มาสูยุคท่ี เรียกวา “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4” 

ท่ีปจจัยดานเทคโนโลยีแขนงตาง ๆ เกิดการผสมผสาน

จนกอเกิดเปนนวัตกรรมทั้งดานการสื่อสาร การคมนาคม

ขนสง การบรหิารจดัการในดานตาง ๆ  ท่ีมรีะบบเทคโนโลยี

ในระดับดิจิทัลเขามารองรับ อันสงผลตอการประกอบ

อาชีพ การดําเนินชีวิตประจําวัน การแสดงพฤติกรรม
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ท่ีตองมีการปรับตัวในการใชชีวิตใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของโลก เพ่ือใหสามารถดําเนินชี วิตไดอยางปกติ

และมีคุณภาพ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ไดจัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานของ

กรอบยทุธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) จงึมุงเนน

การพัฒนาประเทศและมีเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง

การปรับโครงสรางประเทศไทยใหกาวสูประเทศไทย 4.0 

ที่มุงเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสงเสรมิการพัฒนาประเทศตามแนวคดิ “ประเทศไทย 

4.0” (“Thailand 4.0”) ท่ีเนนการพัฒนาอุตสาหกรรม

อัจฉริยะโดยมนุษยอัจฉริยะ หรือ “Smart Industry: 

Smart People” (สุวิทย เมษินทรีย, 2559) อันเปน

การมุงพัฒนาประเทศใหเขาสูเขาสูสงัคมดจิทัิล ตามแนว

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งการท่ีประเทศไทย

จะสามารถเดินหนาพัฒนาประเทศใหกาวสูสังคม

นวัตกรรมไดน้ัน สิ่งหนึ่งที่ตองมีการพัฒนาและให

ความสําคัญเปนอันดับแรก คือ “การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย” หรือ “คน” ภายในประเทศใหมีศักยภาพและ

ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจน

สังคมศาสตรในเชิงบูรณาการและสรางสรรค ที่เพียงพอ

ตอระดับของการเปลี่ยนแปลงขางตน ดวยเพราะวา 

“คน” เปนศูนยกลางในการพัฒนาและเปนหัวใจสําคัญ

ของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอมของประเทศใหเปนไปไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง 

และย่ังยืน (สวุทิย เมษนิทรยี, 2560) ดงัน้ัน การศกึษาข้ันสงู

จึงเปนกลไกที่มีความสําคัญในการพัฒนาคนใหมี

ศักยภาพครอบคลุมการพัฒนาประเทศในทุกมิ ติ

ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ท้ังกระบวนการงานในภาครัฐ ภาคเอกชน การพัฒนา

เชิงวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการ (Phosai, 2016) แตทวาการท่ีทรัพยากร

บุคคลของประเทศจะสามารถสําเร็จการศึกษาขึ้นสูง

และมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของตลาด

แรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน การขับเคลื่อน

ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสามารถผลิตผูเรียนที่มี

กระบวนการคิดท่ีสอดรับกับการพัฒนาประเทศใน

ระดับสูงนับวาเปนอีกกลไกหน่ึงท่ีสําคัญ ดังน้ันการมี

ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน

หรือโรงเรียนทั้งสายสามัญและวิชาชีพ ภาครัฐและ

เอกชนจึงถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิงตอการสราง

และพัฒนาคนเพ่ือสงตอไปยังระบบการศึกษาในขั้นสูง 

อั น จ ะ เ ป น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น

การศึกษาไทยในทุกระดับอยางเปนระบบสอดคลอง

กับเจตนารมณของกฎหมายการศึกษาแห งชาติ

และรองรับการพัฒนาประเทศและสรางอนาคตท่ีดี

ใหกับคนไทยและอนาคตที่ดีของประเทศอยางยั่งยืน

 แมวาประเทศไทยไดมกีารปฏิรปูหรือเปลีย่นแปลง

ระบบการศึกษาในรปูแบบแผนการศึกษาแบบด้ังเดิมมาเปน

แบบแผนและมีระบบอยางการศึกษาในตะวันตกมาเปน

ระยะกวา 100 ปลวงมาแลว ตัง้แตรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 (Phosai, 2016) 

แตวาระบบการประเมนิคณุภาพการศกึษากลบัเพ่ิงเกิดขึน้

เพียงระยะเวลา 20 ปท่ีผานมา กลาวคอื ระบบการประกัน

คณุภาพการศกึษาของไทยเกิดข้ึนภายใตพระราชบญัญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 - 49 ที่ได

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปอันเปน

กระบวนการหนึ่งดานการบริหารการศึกษา และใหมี

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง

อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป โดยมีสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปน

หนวยงานหลักในการตรวจประเมิน ซึ่งการประเมิน

คุณภาพภายนอกในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคร้ังแรก

มีขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 หลังจาก

พระราชบัญญัติประกาศใชได 1 ป โดยมีโรงเรียน

สถานศกึษาท่ีเขารบัการตรวจประเมนิในครัง้น้ีจาํนวนรวม

ทั้งสิ้น 35,134 แหง เกณฑการประเมินประกอบดวย 

14 มาตรฐาน และ 53 ตัวชี้วัด โดยผลการประเมิน

ในภาพรวมพบวามีถึง 7 มาตรฐานอันประกอบไปดวย 

คุณภาพของผูเรียน ระบบการคิดวิเคราะห ความเชี่ยวชาญ

ในทุกกระบวนวชิา ความคดิรเิริม่และการเรยีนรูตลอดชวีติ 

ทัศนคติเชิงบวกตอการทํางาน การมีทักษะที่สอดคลอง

กับสาขาอาชีพ และการมีสวนรวม ที่ ยังมีคุณภาพ

การประเมินในระดับท่ีไมดีมากนัก นอกจากนี้ยังพบวา 

ผูสอนยังมีศักยภาพดานการสอนที่ยังไมมากพอโดยเฉพาะ

ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีหลักสูตร

การสอนยังไมสามารถผลักดันใหเห็นศักยภาพในตัว

ผูเรียนได ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาท่ียังไมสามารถ

พัฒนาหลกัสตูรท่ีมคีวามทาทาย เชือ่มโยง และตอบโจทย

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ในการสรางผลิตผล

ทัง้ในตวัผูเรยีนและการมสีวนรวมของชมุชน (Pitiyanuwat, 

2007, pp. 261-279) ซึ่งจากผลการประเมินในครั้งแรก

ดงักลาวน้ัน นาํมาซึง่ความพยายามในการพัฒนาคณุภาพ

ของสถานศกึษาและเกณฑการประเมนิคณุภาพภายนอก

ใหมคีวามเท่ียงตรงและสอดคลองกับสถานการณการพัฒนา

ประเทศในปจจบุนั ซึง่จากผลการประเมนิคณุภาพการศึกษา

ภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ.  2554 - 2558) ที่ผานมา ไดมี

การปรับปรุงเกณฑการประเมินใหมีความกระชับและลด

ความซับซอนลงไปคอนขางมาก โดยมีมาตรฐานในการ

ประเมินเหลือเพียง 4 มาตรฐาน ประกอบดวย ผลการจัด

การศกึษา การบรหิารจดัการศกึษา การจดัการเรยีนการสอน 

และการประกันคุณภาพภายใน โดยมีสถานศึกษาเขารับ

การประเมินเพิ่มขึ้นเปน 37,272 แหง (สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2560) ซึ่งใน

รอบป พ.ศ. 2559 - 2563 จะเปนระยะเวลาของการประเมนิ

คุณภาพภายนอกรอบที่ 4 

 แมวาการพัฒนาระบบการประเมนิคณุภาพการศกึษา

ภายในประเทศของไทยจะมคีวามพยายามในการปรบัตวั

ทัง้ในเรือ่งคณุภาพและมาตรฐานในการตรวจและประเมนิ

ผลอยางตอเน่ือง แตเมื่อมีการตรวจวัดและประเมินผล

คุณภาพการศึกษากับหนวยงานหรือเกณฑมาตรฐานใน

ระดบัสากลยังพบวา การศกึษาขัน้พ้ืนฐานของประเทศไทย

ยังคงมีความดอยศักยภาพอยูคอนขางมาก ดังสะทอนได

จากผลการประเมินภายใตโครงการประเมินผลนักเรียน

รวมกับนานาชาติ (Programme for International 

Student Assessment: PISA) ซึ่งเปนการประเมินผล

คุณภาพการศึกษาของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจสมาชิก

ในกลุมองคการเพ่ือความรวมมอืและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Organisation for Economic Co-operation and 

Development: OECD) รวมถงึประเทศและเขตเศรษฐกิจ

พันธมิตรของกลุม OECD ดวยท่ีเขารับการประเมินผล 

โดยมีวัตถุประสงคที่จะวัดคุณภาพทางการศึกษาของ

ประเทศและเขตเศรษฐกิจท่ีเขารวมรับการประเมินผลท่ี

จะสะทอนคุณภาพโดยรวมของระบบการศึกษาตลอดจน

ทักษะและความรูของนักเรียนในประเทศและเขตเศรษฐกิจ

น้ัน ๆ    ใน 3 ดานหลัก ไดแก ดานการอาน ดานคณิตศาสตร 

และดานวิทยาศาสตร ในกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนที่มี

อายุ 15 ป ซึง่การประเมนิจะแบงออกเปน 3 รอบ แตละรอบ

แบงเปน 3 ระยะ ๆ ละ 3 ป โดยเริ่มมีการประเมินผล

รอบแรก ระยะที่ 1 ในป พ.ศ. 2543 (OECD, 2018) ซึ่ง

ประเทศไทยไดเขารวมรับการประเมินผลมาตั้งแตระยะแรก

ดวยเชนกัน   โดยผลการประเมินในรอบที่ 1 และ 2 รวม 6 ระยะ

การประเมินของประเทศไทย ปรากฏผลในแตละดาน ดังน้ี
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ตารางเปรียบเทียบการประเมินผลโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ของประเทศไทย 

 ในระยะการประเมินที่ 1 – 6 (PISA 2000 - 2015)

รอบการประเมิน
คาคะแนนตามองคประกอบ

การอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

PISA 2000 431 433 436

PISA 2003 420 417 429

PISA 2006 417 417 421

PISA 2009 421 419 425

PISA 2012 441 419 444

PISA 2015 409 415 421

ที่มา : https://pisathailand.ipst.ac.th

 จากการเปรียบเทียบผลการประเมินท้ัง 2 รอบ 

(รอบที่ 1 คือ PISA 2000 - 2006 และรอบที่ 2 คือ 

PISA 2009 - 2015) ใน 6 ระยะการประเมินจะเห็นไดวา

ทักษะ ความรู และความสามารถในทุกองคประกอบ

การประเมิน ทั้ งดานการอาน คณิตศาสตร  และ

วิทยาศาสตร ของนักเรียนไทยอายุ 15 ป มีระดับ

พัฒนาการที่ไมแตกตางกันและมีระดับตํ่ากวาคาเฉลี่ย

ของ OECD ในทุกดาน แมวาในระยะการประเมินท่ี 5 

(PISA 2012) จะมีแนวโนมของพัฒนาการดีขึ้นในดาน

การอานและวิทยาศาสตร แตในการประเมนิครัง้ลาสดุ คอื 

การประเมินระยะท่ี 6 (PISA 2015) ท่ีเนนวิทยาศาสตร

เปนการประเมินหลักครั้งที่สองถัดจาก PISA 2006 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือติดตามแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง

ผลการเรียนรู วิทยาศาสตรของนักเรียน ในชวงเวลา

ท่ีเปลี่ยนไป (โครงการ PISA ประเทศไทย, 2561) 

ผลการประเมินกลับปรากฏผลในเชิงลดนอยถอยลง

อยางเห็นไดชัดในทุกดาน นอกจากนี้ เมื่อเปรียบผล

การประเมินกับประเทศเพ่ือนบานที่เขารับการประเมิน

ดั งกล าว น้ีด วยแลว น้ัน  พบวาระดับคะแนนของ

ประเทศไทยมีความแตกตางกับประเทศสิงคโปรและ

เวียดนามเปนอยางมาก ซึ่งสิงคโปรในการประเมิน 2 ครั้ง

หลังนี้ คือ PISA 2012 และ PISA  2015 มีระดับการประเมิน

อยูในอันดับท่ี 2 และ 1 ตามลําดับ ขณะที่เวียดนาม

แมวาจะเขารวมการประเมินเปนครั้ งแรกในระยะ

ที่ 5 (PISA 2012) แตก็มีระดับทักษะ ความรู และ

ความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ป สูงกวาไทย

ตั้งแตครั้งแรกที่เขารับการประเมิน โดยผลการประเมิน

ในระยะท่ี 6 (PISA 2015) เวียดนามมีระดับการ

ประเมินอยูในอันดับท่ี 8 แตกตางจากประเทศไทย

ท่ีอยูในอันดับท่ี 54 จากท้ังหมด 72 ประเทศและเขต

เศรษฐกิจท่ีรวมรับการประเมิน ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน

อยูในกลุมเดียวกับกัมพูชาและอินโดนีเซีย ดังนั้น จึงเปน

ที่นาจับตามองวาในการประเมินครั้งแรกของรอบที่ 3 

หรือการประเมินระยะที่ 7 (PISA 2018) ที่ผลการประเมิน

จะประกาศผลอยางเปนทางการในวันท่ี 3 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 นี้ (OECD, 2018) ผลการประเมินของนักเรียน

ไทยจะปรากฏผลออกมาในระดับที่ดีขึ้นหรือไม

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา นับแตพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขึ้น ประเทศไทยไดมีความพยายาม

ปรับปรุง แกไข และพัฒนากระบวนการตรวจประเมิน

ท้ังโดยการประเมินจากสถานศึกษาเอง หรือท่ีเรียกวา 
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การตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน หรอืการประเมนิ

จากหนวยงานตามที่พระราชบัญญัติกําหนดขึ้นมา 

หรือท่ีเรียกวา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอก ท่ีสะทอนออกมาในเชิงงานวิจัยและงาน

วิชาการที่มีการนําเสนอแนวคิดเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศไทยอยูหลากหลาย ไมวาจะเปนการนําเสนอ

ตัวแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือแกไขปญหา

ความซํา้ซอน ความไมสอดคลองกันของระบบการประกนั

คณุภาพระหวางภายในและภายนอกสถานศกึษา การประเมนิ

คุณภาพที่เนนการมุงผลสัมฤทธ์ิท่ีเนนการตั้งเปาหมาย

ในเชิงบริหารควบคู กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรยีนเปนสาํคัญ ตลอดจนการพัฒนารปูแบบการประเมนิ

คุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับแตละ

พื้นที่การศึกษา 

 ในมุมมองของการแกไขปญหาของความไม

สอดคลองกันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและระบบประเมนิคณุภาพการศกึษาภายนอกนัน้ 

นเรศ สถิตยพงศ (2561) ไดนําเสนอรูปแบบการประเมิน

คุณภาพสถานศึกษาในรูปแบบ “STAR Standard” 

หรือ “STAR Model” ซึ่งเปนแนวทางในการแกปญหา

ความไมสอดคลองระหวางการประเมนิคณุภาพภายนอก

กับการประกันคณุภาพภายใน โดยการพัฒนาหลกัเกณฑ

การประเมินท่ีเปนเกณฑเดียวกัน เปนการลดภาระงาน

ดานเอกสารท่ีซํ้าซอนและมีปริมาณมากกับผูถูกประเมิน 

และระบบการประกันคุณภาพจะมุงเนนท่ีผลลัพธ

ที่สะทอนคุณสมบัติของคนไทยท่ีพึงประสงคเปนสําคัญ 

ภายใตมาตรฐาน 4 ดาน คือ ดานคุณภาพของผูเรียน 

(Student: S) ดานกระบวนการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสาํคญั (Teaching: T) ดานกระบวนการบรหิาร

และการจัดการ(Administration: A) และดานผลลัพธ

ที่มีประสิทธิผล (Result Based: R) ทั้งนี้ การแกไขปญหา

ของความไมสอดคลองกันของระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและระบบประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกนอกจากตามขอเสนอในรูปแบบของโมเดล

ขางตนแลวนั้น สิ่งสําคัญที่แตละสถานศึกษาจะตอง

ตระหนักและใหความสําคัญในเชิงของปจจัยดาน

การบริหารจัดการ คือ การมีทรัพยากรทั้งในดานบุคลากร

สนับสนุน ผูเชี่ยวชาญ และการเงินเพ่ือการขับเคลื่อน

และการสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพท่ีเพียงพอ 

การมอีงคความรูดานการประกันคณุภาพและการประเมนิ

ผล ความเขาใจเก่ียวกับเครื่องมือการประเมินท้ังในแง

ของขอจํากัดและการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การมีการบูรณาการดานความรับผิดชอบในตัวชี้วัด

ประเมินผลที่กระจายความรับผิดชอบไปยังหนวยงาน

ภาครัฐอยางเหมาะสม ไมกระจุกตัวอยูเพียงหนวยหลัก

ดานการศึกษาเพียงเทานั้น ตลอดจนการสรางคณะผูนํา

เพ่ือนํามาซึ่งการบริหารจัดการและสรางความเชื่อมั่น

ในระบบการประกันคณุภาพและการประเมนิผลอยางเปน

ระบบ (SEAMEO RIHED, 2012, pp.4 - 5) ดงันัน้ อาจกลาว

ไดวาการแกไขปญหาดานความไมสอดคลองสัมพันธ

กันระหวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอยาง

ตรงจุดและมีประสิทธิภาพน้ัน ปจจัยหลักท่ีสถานศึกษา

ความใหความสําคัญในอันดับแรก ๆ คือ ปจจัยดาน

ทรัพยากรบุคคล ผูนํา และทีมงาน (Ketkajorn et al. 

2017, p. 48) ซึ่งหากจะขยายความชัดเจนในดานผูนํา

ใหลึกขึ้นน้ัน พบวา ผูนําที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ

สงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการประกัน
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คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยนั้น จะตองมี

บคุลกิลกัษณะและรปูแบบการบรหิารงานในแบบท่ีมุงเนน

วิสัยทัศนที่เกิดจากการเรียนรู พัฒนา และสื่อสารรวมกัน

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปน

คณาจารย ผูเรยีน ภาครฐั ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนชมุชน

ใกลเคียง เพ่ือการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน

ที่เนนการสรางความย่ังยืนและการเรียนรูรวมกันระหวาง

สถานศึกษากับทองถ่ินทั้งในเชิงของสังคมวัฒนธรรม 

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนสามารถกอ

เกิดเปนความรวมมือในเชิงวิชาการเพ่ือการตอยอดและ

พัฒนาอยางมีพลวัต ตลอดจนการตระหนักและใหความ

สาํคญักับประเด็นในเรือ่งของศลีธรรม จรยิธรรม การเมอืง 

การปกครอง และเศรษฐกิจ ท่ีทุกภาคสวนสามารถแกไข

ปญหาและบริหารจัดการรวมกันไดอยางย่ังยืน (Hamad 

& Laksana, 2017, pp. 218-230) 

 รูปแบบของการบริหารจัดการเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี

มีความสําคัญและสงผลตอประสิทธิภาพของการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา การบรหิารแบบมุงผลสมัฤทธ์ิ 

เปนการบริหารที่ เนนการบริหารตั้งเปาหมายในเชิง

ควบคูกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนเปนสําคัญ 

ซึ่งรูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิที่เหมาะสม 

ประกอบดวย การมีการวางแผนกลยุทธขององคกร

ที่ดี เปนรูปธรรม สามารถถายทอดเปนตัวชี้ วัด ท่ีมี

รายละเอียดการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการจัดการ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมกับการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง มีการวัดและติดตาม  การตรวจสอบคุณภาพ

ดวยการใชขอมูลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ

ปรับปรุง รักษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง และมรีะบบการใหรางวัลท่ียุตธิรรม (Puangkhajorn 

et al. 2018, p.115) ทั้งน้ี การบริหารจัดการการศึกษา

จะตองคํานึงถึงการมุงเปาหมายท่ีเอื้อตอการสรางสังคม

แหงการเรียนรูเปนสําคัญท่ีมุงเนนการสรางใหผูเรียน

มีความรัก และมีแรงจูงใจ ในการใฝเรียนรู (Love to 

Learn) สรางความเขาใจในเหตุผลท่ีตองเรียนรู (Learn 

to Learn) ตระหนักถึงความสําคัญในการดํารงชีวิต

อยูอยางมศัีกยภาพ พ่ึงพาตนเองได และพรอมท่ีจะพัฒนา

ตนเองตลอดเวลา (Learn to Live) และพรอมที่จะใชชีวิต

รวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข (Learn to Love) (สุวิทย 

เมษินทรีย, 2560) 

 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาของไทยยังอยูในหวงของการเปล่ียนผาน 

การพัฒนาอยูตลอดเวลา แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาอยางตอเนื่องจนกาวเขาสูระยะของการปฏิรูป

ท่ี เ กิดการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญอีกครั้ งของระบบ

การศกึษาไทยใน 6 มติดิวยกัน ไดแก การปฏิรปูการศกึษา

และการเรียนรู  การปฏิรูปโครงสรางการบริหารและ

การจัดการการศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทาง

การศึกษา การปฏิรูปโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา 

การปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาอัตรากําลัง และ

การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสารเพ่ือ

การศึกษา (Offi ce of the Education Council, 2017) 

แตกลับพบวาผลลัพธดานการศึกษาท่ีปรากฏยังไมสามารถ

ตอบโจทยการพัฒนาประเทศไดอยางตรงเปาหมาย 

และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ

สากล การศึกษาของประเทศไทยก็ยังคงมีศักยภาพ

ท่ีดอยกวานานาประเทศอยูคอนขางมาก ดังนั้น 

นอกเหนือจากการปฏิรูปการศึกษาในทั้ ง  6  มิติ

ขางตน สิ่งหน่ึงที่ระบบการศึกษาไทยควรใหความสําคัญ

และมีการปรับปรุงพัฒนาควบคูไปกับทุกมิติการปฏิรูป

ดานการศึกษา คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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และการประเมนิคุณภาพการศกึษา ท่ีจะตองมเีสถียรภาพ

และมีระบบกลไกท่ีตอบสนองและตรงกับความคาดหวัง

ของผูมสีวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกระบบการศกึษา

เอื้อตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีสามารถทําให

สถานศึกษานําขอมูลจากการประเมินไปปรับใชเพ่ือ

การพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

ตองนาํมาซึง่ความไววางใจและมคีวามรบัผดิชอบตอระบบ

และผลการประเมิน เอื้อตอการตอยอดนําผลประเมิน

ไปสรางเปนนวัตกรรมในสถานศึกษา มีการถายทอด

ผลการประเมินดวยการสื่อสารผานภาษาที่เขาใจไดงาย 

สื่อความหมายไดตรงกันระหวางบุคลากรภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา สามารถสรางเครือขายระหวาง

สถานศึกษาเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดอยาง

มปีระสิทธิภาพ และตองใหความสาํคญักับการลงทุนเพ่ือ

การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือการประเมินคุณภาพทาง

การศึกษาใหขอมูลมีความสอดคลองและไปในทิศทาง

เดียวกันและเชื่อมโยงกันทั้งขอมูลในเชิงคุณภาพและ

ปรมิาณ อนัจะเปนประโยชนตอการนาํขอมลูมาใชประกอบ

การตดัสนิใจเพ่ือการวางแผนการพัฒนาท่ีมปีระสทิธิภาพ

ในอนาคต (European Commission, 2018, p.2) หากระบบ

การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของประเทศไทยสามารถปฏิรูปและพัฒนาระบบได

ตามหลกัการอนัเปนสาระสาํคญัขางตนแลวนัน้ แนนอนวา

คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยจะสามารถแขงขันได

อยางเตม็ศกัยภาพในเวทีการศึกษาระดบัสากลในอนาคต

อันใกลไดอยางแนนอน

¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÃÐºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾
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 การประกนัคณุภาพนัน้มจีดุมุงหมายท่ีตองการท่ีจะ 

“รับประกัน” วาคุณภาพของสินคาหรือบริการท่ีองคกร

ไดทาํน้ันอยูในระดับทีย่อมรบัได หลกัการประกันคุณภาพ

มีมานานแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคกรที่ผลิตสินคา 

การประกันคณุภาพคอืการพิสจูนใหเหน็วา สนิคาแตละชิน้

ที่ออกจากโรงงานนั้นไดตาม “มาตรฐาน” ที่กําหนดไวหรือไม

เพราะหากมีสินคาที่ไมไดมาตรฐานออกไป ก็จะทําใหลูกคา

ที่ซื้อสินคานั้น ไมพึงพอใจ และจะสงผลเสียกับองคกร

ในที่สุด

 อยางไรก็ตาม เมื่อเรานําเรื่องการประกันคุณภาพ

มาใชกับการบริการ ความยากก็จะเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก 

คําวา “คุณภาพ” ของบริการนั้นวัดไดยากกวา “คุณภาพ” 

ของสินคาท่ีมลัีกษณะเหมอืนกัน โดยท่ัวไปแลว “คณุภาพ” 

ของการบริการมักจะถูกมองในมุมมองของลูกคาที่มี

ความตองการท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน การประกันคุณภาพ 

จึงควรจะตองมีความแตกตางกันออกไป

 สําหรับการศึกษาน้ัน จะเรียกวานอกจากจะเปน

บริการแลว ยังมีความยากขึ้นอีกระดับหน่ึงคือ ยังเปน

เรื่องท่ีวัดไดยากมาก ขึ้นอยูกับเปาหมายของการศึกษา

ท่ีอาจจะแตกตางกันออกไป ในอดีตท่ีผานมานั้น ระบบ

การประกันคุณภาพท่ีไดถูกนํามาใชนั้น หลาย ๆ  ครั้งมี

การสราง “มาตรฐาน” ขึ้นมา และตามดวยตัวชี้วัดตาง ๆ   

เพ่ือวัดวาสถานศึกษาแตละแหงน้ันใหการศึกษาไดตาม 

“มาตรฐาน” นั้นหรือไม ผานตัวชี้วัดอยางไร

 แตจุดบกพรองของการประกันคุณภาพในลักษณะนี้

คอื ความแตกตางของสถานศกึษา รวมถึงวตัถุประสงค และ

ถึงแมวาหนวยงานภาครฐัจะพยายามสรางชดุของตวัชีว้ดั

ทีห่ลากหลาย แตกยั็งไมมากเพียงพอท่ีจะตรงกับลกัษณะ

ท่ีหลากหลายของสถานศึกษาแตละแหง สิ่งนี้จึงทําให

ระบบการประกันคุณภาพที่ผานมาในอดีตนั้น ไมประสบ

ความสําเร็จ หรืออาจจะประสบความสําเร็จเฉพาะใน

สถานศึกษาท่ีตัวชี้ วัดที่ถูกสรางขึ้นตรงกับบริบทของ

สถานศึกษาเทานั้น
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 เพ่ือแกปญหาดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงได

ออกกฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

(รายละเอียดตามภาคผนวก) โดยมีหลักการดังตอไปนี้

 1.  “การประกนัคุณภาพการศึกษา” มีความหมาย

ดังตอไปนี้

  “การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละ

ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม

ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา

จัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแก

ผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษาน้ัน

สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานที่กํากับดูแล”

 2.  สถานศึกษาแตละแหงสามารถสรางระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาใหเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษาตนเองได แตทั้งน้ีตองสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับและประเภทการ

ศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยสถานศึกษา

จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการตามแผน

พัฒนา รวมทั้งมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา เพ่ือใหการศกึษามคีณุภาพ

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษา และมีการจัดสง

รายงานผลการประเมินตัวเองใหกับหนวยงานตนสังกัด

เปนประจําทุกป

 3.  สําหรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงาน

ภายนอกน้ัน จะทาํเพ่ือเปนการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ

และมาตรฐานของสถานศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพในสถานศึกษาตอไป

 จากกฎกระทรวงดงักลาว จงึเปนท่ีมาของการศกึษา

ในการนําเอาระบบ OKRs มาใชกับการประกันคุณภาพ

ของสถานศึกษา ที่จะไดนําเสนอตัวอยางของการจัดทํา

ในบทถัดไป

ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ªÒµÔ ¾.È. 2561

 จากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดใหการประกันคุณภาพท่ีแตละ

สถานศึกษาจะตองจัดทําน้ัน จะตองสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบกับการจะนําเอา

หลักการ OKRs มาใช กับการประกันคุณภาพใน

สถานศึกษานั้น จําเปนท่ีจะตองมีทิศทางที่ชัดเจนวา 

วัตถุประสงคหลักของการศึกษาคืออะไร ดังน้ัน มาตรฐาน

การศึกษาของชาติจึงนับเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญท่ีควร

จะตองทําการศึกษา

 ในปจจุบันนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัดทํา

มาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ ดังตอไปนี้

 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใช

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน และระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐานศนูยการศกึษา

พิเศษ (ภาคผนวกที่ 2)

 2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวกที่ 3)

 3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวกที่ 4)

 นอกจากน้ียังมมีาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2561 

ซึง่คณะรฐัมนตรี มมีตใิหความเห็นชอบ เมือ่วันท่ี 2 ตุลาคม 

2561 (ภาคผนวกท่ี 5) ที่จัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ โดยเนนคณุลกัษณะ 

3 ประการไดแก
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 1.  ผูเรยีนรู (Learner Person) เพ่ือสรางงานและ

คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการ 

  “เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก

อนาคต และมสีมรรถนะ (Competency) ท่ีเกิดจากความรู 

ความรอบรูดานตาง ๆ  มีสุนทรียะ รักษและประยุกตใช

ภูมปิญญาไทย มทีกัษะชวิีต เพ่ือสรางงานหรอืสมัมาอาชพี 

บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และ

คุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม”

 2.  ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative 

Co-Creator) เพ่ือสังคมท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน โดยมี

ความหมายครอบคลุมถึงการ 

  “เปนผูมทีกัษะทางปญญา ทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิด

สรางสรรค ทกัษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบรูณาการ

ขามศาสตร และคณุลกัษณะของความเปนผูประกอบการ 

เพ่ือรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี

หรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลคาใหกับตนเอง และสังคม”

 3.  พลเมืองท่ีเขมแข็ง (Active Citizen) เพ่ือ

สันติสุข โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการ

  “เปนผูมีความรักชาติ รักทองถ่ิน รูถูกผิด มี

จิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มี

อุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ บนหลักการ

ประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม เสมอภาค 

เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี

ยั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก

อยางสันติ”

 จากแนวคิดนี้ ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2561 ท่ีจดัทําโดยสาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดแบงระดับของมาตรฐานออก

มาเปน 5 ระดับไดแก ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ

 ท้ังในสวนของ ผูเรียนรู (Learner Person) ผูรวม

สรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator) และ 

พลเมอืงท่ีเขมแขง็ (Active Citizen) มผีลลพัธท่ีพึงประสงค

ของการศกึษารวมกันคอื  “มพัีฒนาการรอบดานและสมดลุ 

สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตาง ๆ   ที่เหมาะสม 

ตามชวงวัยไดสําเร็จ”

ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ

 ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษาในแตละสวน

มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1) ผูเรียนรู (Learner Person)

  “รักและรับผิดชอบตอการเรียนรู ชอบการอาน 

มคีวามรูพืน้ฐาน ทักษะและสมรรถนะทางภาษา การคาํนวณ 

มเีหตผุล มนิีสัยและสุขภาพท่ีด ีมสุีนทรียภาพในความงาม

รอบตัว”

 2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)

  “รบัผดิชอบในการทาํงานรวมกับผูอืน่ มคีวามรู 

ทกัษะ สมรรถนะทางดจิทิลั การคดิสรางสรรค ภาษาองักฤษ 

การสื่อสาร และความรอบรูดานตาง ๆ  ”

 3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

  “แยกแยะผดิถกู ปฏิบตัตินตามสทิธิและหนาที่

ของตนโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เปนสมาชิกที่ดีของ

กลุม มีจิตอาสา รักทองถิ่น และประเทศ”

ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹

 ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษาในแตละสวน

มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1) ผูเรียนรู (Learner Person)

  “รูจักตนเองและผูอื่น มีเปาหมายและทักษะ

การเรยีนรู บรหิารจดัการตนเองเปน มทีกัษะชวิีตเพ่ือสราง

สุขภาวะ และสรางงานที่เหมาะสมกับชวงวัย”

 2) ผูรวมสรางสรรคนวตักรรม (Innovative Co-Creator)

  “มีทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการสื่อสาร 

รอบรูทางขอมูลสารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือแกปญหา 
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การคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค นําความคิดสูการ

สรางผลงาน”

 3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

  “เชื่อมั่นในความถูกตอง ยุติธรรม มีจิต

ประชาธิปไตย มีสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย 

และพลเมืองอาเซียน”

ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ/ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ
 ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษาในแตละสวน

มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1) ผูเรียนรู (Learner Person)

  “ชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการเรียนรู

ตลอดชวิีต มคีวามรอบรู รูทันการเปลีย่นแปลง เพือ่พัฒนา

สุขภาวะ คุณภาพชีวิตและอาชีพ”

 2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)

  “สามารถแกปญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะขาม

วัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษ เพ่ือสราง

นวัตกรรม และสามารถเปนผูประกอบการได”

 3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

  “เชือ่มัน่ในความเทาเทียม เปนธรรม มจีติอาสา 

กลาหาญทางจริยธรรม และเปนพลเมืองที่กระตือรือรน 

รวมสรางสังคมที่ยั่งยืน”

ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
 ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศกึษาในแตละสวนมี

รายละเอียดดังตอไปนี้

 1) ผูเรียนรู (Learner Person)

  “เรียนรูตลอดชีวิต พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพ่ือสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง 

ครอบครัว และสังคม”

 2) ผูรวมสรางสรรคนวตักรรม (Innovative Co-Creator)

  “รวมแกปญหาสังคม การบรูณาการขามศาสตร 

สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลคาแกตนเอง 

สังคมสวนรวม และประเทศ”

 3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

  “กลาตอตานการกระทําในสิ่งท่ีผิด ใหคุณคา

กับความรูความสามารถ รวมมือสรางสรรคการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน ขจดัความขดัแยงและสรางสันตสุิขท้ังในสังคมไทย

และประชาคมโลก”

 มาตรฐานการศึกษาของชาติดังกลาว จะไดถูก

นําไปใชเปนหลักในการออกแบบระบบ OKRs ของ

สถานศึกษาในบทถัดไป
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 บทนีม้วีตัถุประสงคทีจ่ะนาํเสนอ “ตวัอยาง” ของ

การออกแบบ OKRs สําหรับสถานศึกษา

ในแตละระดับ อยางไรก็ตามไมไดหมายความวา

สถานศึกษาทุกแหงจะตองใช OKRs ในรูปแบบท่ี

นําเสนอน้ีเทานั้น สถานศึกษาสามารถนําปรับเปลี่ยน

เพ่ือใหเหมาะสมกับบรบิทของแตละแหงตอไป  นอกจากน้ี

การออกแบบนี้จะยึดหลักตามแนวทางที่ กําหนดใน

มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2561 ซึง่คณะรฐัมนตรี

มีมติใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่จัดทํา

โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการมาเปนหลัก และเพ่ือความชัดเจนจึงขอ

เริ่มตนในแตละระดับดังตอไปนี้

  OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ

 สําหรับระดับปฐมวัยนั้น ตามท่ีไดกลาวถึงใน

บทที่ 2 ท้ังในสวนของผูเรียนรู  (Learner Person) 

ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator) 

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÍÍ¡áºº OKRs 
ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒã¹áµ‹ÅÐÃÐ´Ñºº··Õè 3

และพลเมืองท่ีเขมแข็ง (Active Citizen) มีผลลัพธ

ที่พึงประสงคของการศึกษารวมกันคือ “มีพัฒนาการ

รอบดานและสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเอง

ใหทําสิง่ตาง ๆ  ทีเ่หมาะสม ตามชวงวยัไดสาํเรจ็” และ

เนื่องจากสถานศึกษาในระดับปฐมวัยสวนใหญแลว 

ไมไดขนาดใหญมากนัก จึงขอยกตัวอยางการจัดทํา 

OKRs เปนเพียง 2 ระดับเทานั้น ไดแก ระดับผูบริหาร

สถานศึกษา และระดับคุณครูผูดูแลเด็ก โดยมีตัวอยาง

การออกแบบ OKRs ดังตอไปนี้



à´ç¡ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ÊÁºÙÃ³�

จํานวนวันที่ปวยของเด็กที่อยูในความดูแลตํ่ากวา xx วันตอไตรมาส

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡
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´ÙáÅà´ç¡ãËŒÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà»š¹ä»µÒÁÇÑÂ

ผลลัพธหลัก เด็กเล็กที่อยูในความดูแลมีพัฒนาการตามวัยที่กําหนดรอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ทั้งนี้ ตัวเลข xx นั้น สถานศึกษาสามารถนําไปปรับใหเหมาะสมไดตอไป

 2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)

  “รับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความรู 

ทกัษะ สมรรถนะทางดจิทิลั การคดิสรางสรรค ภาษาองักฤษ 

การสื่อสาร และความรอบรูดานตาง ๆ  ”

 3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

  “แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและ

หนาท่ีของตนโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เปนสมาชิก

ที่ดีของกลุม มีจิตอาสา รักทองถิ่น และประเทศ”

ผลลัพธหลัก

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡

OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ

 สําหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษานั้น เนื่องจาก

มีความแตกตางกันระหวางโรงเรียนที่มีขนาดใหญกับ

โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ในตัวอยางการออกแบบ OKRs นี้ 

จะไดขอทําใหครบทุกหนาท่ีหลัก ๆ แตหากสถานศึกษา

มีขนาดเล็ก ผูบริหารคนหน่ึงอาจจะดูแลในหลาย ๆ  เรื่อง

ก็สามารถนําเอา OKRs ในแตละหนาที่มาเปน OKRs 

ของผูบริหารไดตามความเหมาะสม

 นอกจากนี้การออกแบบ OKRs จะขอออกแบบ

ตามผลลัพธที่พึงประสงคในแตละขอดังตอไปนี้

 1) ผูเรียนรู (Learner Person)

  “รักและรับผิดชอบตอการเรียนรูเพ่ือสรางนิสัย

และสุขภาพที่ดี”

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ



ครูและนักเรียนมีความรู ทักษะ และการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ และความรูรอบดาน 
ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2
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“¼ÙŒÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ 
áÅÐÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§à·¤â¹âÅÂṌ Ô̈ Ô·ÑÅ ¡ÒÃ¤Ố ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒ
ÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ 

มีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยการเขารวมในกิจกรรมสงเสริม
สรางนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

มีความรูพ้ืนฐานทักษะ และสมรรถนะทางภาษาเปนอยางดี โดยนักเรียนสามารถ
อานออก เขียนได และสอบผานในภาษานั้น ๆ   รอยละ xx

นักเรียนทุกคนมีความรู ดานสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสอบผานมาตรฐาน
การเปนพลเมืองดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม www.thaidigizen.com 
ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

ผลลัพธหลักขอที่ 2.4

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÃÑ¡áÅÐÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ªÍº¡ÒÃÍ‹Ò¹ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹°Ò¹ ·Ñ¡ÉÐ 
áÅÐÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§ÀÒÉÒ ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ ÁÕàËµØ¼Å ÁÕ¹ÔÊÑÂáÅÐÊØ¢ÀÒ¾·Õè Ṍ ÁÕÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾
ã¹¤ÇÒÁ§ÒÁÃÍºµÑÇ

รักและรับผิดชอบตอการเรียนรู โดยผูบริหาร ครู และนักเรียน เขาเรียนตรงเวลา 
คิดเปน รอยละ xx

มีความรูพ้ืนฐานทักษะ และสมรรถนะทางภาษาเปนอยางดี โดยนักเรียนสามารถ
อานออก เขียนได และสอบผานในภาษานั้น ๆ   รอยละ xx

มีความรูพ้ืนฐาน ทักษะ และสมรรถนะทางการคํานวณเปนอยางดี โดยนักเรียน
สามารถบวก ลบ คูณ หาร สอบผานตามความรูทางการคํานวณในแตละระดับชั้น 
รอยละ xx

มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพท่ีดี โดยมีผลการตรวจสุขภาพกายและใจเบื้องตน 
ผานเกณฑ รอยละ xx

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÃÑ¡áÅÐÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ªÍº¡ÒÃÍ‹Ò¹ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹°Ò¹ ·Ñ¡ÉÐ 

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¢Í§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹



ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1
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ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ô´¶Ù¡ »¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁÊÔ·¸ÔáÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹ 
â´ÂäÁ‹ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ à»š¹ÊÁÒªÔ¡·Õè´Õ¢Í§¡ÅØ‹Á ÁÕ¨ÔµÍÒÊÒ ÃÑ¡·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐà·È

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

มีความสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น รอยละ xx

มีความสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น รอยละ xx

เปนสมาชิกที่ดีของกลุม มีจิตอาสา และรักทองถิ่นและประเทศ อยางนอย x กลุม

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

นักเรียนทุกคนมีความรู ดานสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสอบผานมาตรฐาน
การเปนพลเมืองดิจิตอล ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม www.thaidigizen.
com ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ xx

บริหารงานวิชาการ ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

บริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ§º»ÃÐÁÒ³à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
áÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¤Ãº·Ø¡´ŒÒ¹

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียนรู ครบทุกดาน รอยละ xx

มกีารวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมปีระสทิธิภาพ โดยมคีวามคลาดเคลือ่น

ไมเกิน รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹



ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

33OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

ประเมนิการใชแผนจดัสรรงบประมาณของปปจจบุนั เพ่ือการพัฒนาและวางแผนทีม่ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑรอยละ xx

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํานวน xxx บาท

จัดทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xxx

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดเวลาในการเบิกจาย จาก xx วัน เปน xx วัน

มีแนวคิดสรางสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน เทอมละ xxx แนวคิด

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ¤ÃºµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹°Ò¹ 
·Ñ¡ÉÐ áÅÐÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§ÀÒÉÒ ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ ÁÕàËµØ¼Å ÁÕ¹ÔÊÑÂáÅÐÊØ¢ÀÒ¾·Õè́ Õ ÁÕÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾
ã¹¤ÇÒÁ§ÒÁÃÍºµÑÇ áÅÐÃÑº¼Ô´ªÍº·Õè¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ

มหีลกัสตูรเพ่ือพัฒนาความรูพ้ืนฐานดานภาษา และสนับสนุนนิสยัรกัการอาน ครบตาม

มาตรฐานการศึกษา รอยละ xx

มีหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนสามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได จํานวน xxx คาบเรียน

มกิีจกรรม เพ่ือสงเสริมนิสยัความรับผิดชอบ และการมสุีขภาพด ีจาํนวน xxx คาบเรยีน

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ¤ÃºµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹°Ò¹ 

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
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ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.4

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹à»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÁÕÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§à·¤â¹âÅÂṌ Ô̈ Ô·ÑÅ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒ
ÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ 

¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ

มีหลักสูตรพลเมืองดิจิทัลในระดับประถมศึกษา เพื่อใหผูเรียน ไดใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ได จํานวน xx คาบเรียน

มหีลกัสตูรในการพัฒนาบคุลากรฝายวชิาการ เพ่ือพัฒนาองคความรูในการออกแบบ

หลักสูตร จํานวน xx ชั่วโมง

มีหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ จํานวน xx คาบเรียน

มีหลักสูตรเสริมเรื่องความปลอดภัยในการใชงานดิจิทัล จํานวน xx คาบเรียน

มีการกําหนดการวัดผลและประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผานเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ xx

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร จิตอาสา ที่เนนการทํางานรวมกันสรางนวัตกรรม จํานวน xx 

กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¢Í§ “¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹” 
ä´Œá¡‹ ¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè â´ÂÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒà»š¹ÃÐºº 
´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í´Ô¨Ô·ÑÅà¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

มีชองทาง ใหผูปฏิบัติงานแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูล ดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อให

ผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหา อยางนอย เทอมละ xx และปญหา

ไดรับการแกไขรอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมีการ

ประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¢Í§ “¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹” 

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
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ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ Œ́Ò¹ 
¨Ñ´ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§»˜ÞËÒ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ́ ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í
´Ô¨Ô·ÑÅ à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

มชีองทางใหนกัเรียน แจงปญหาการเรยีนรู ผานครูผูสอน หรือผานชองทางท่ีปลอดภัย 

โดยสามารถแจงปญหาท้ังดาน การเรียนรู ปญหาทางบาน และปญหาสังคมอื่น ๆ   

ที่เปนอุปสรรคของผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเรียน โดยมีการจัดเก็บ และจัดการ

ขอมูล ดวยรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใหผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหา 

อยางนอย เทอมละ xx และปญหาไดรับการแกไขรอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพ่ือหาแนวทางแกไข โดยมี

การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีครู ผูรับผิดชอบวิชาภาษาไทย วิชาคํานวณ และภาษาอังกฤษ ครบ รอยละ xx

มกีารจดัสรรบรหิารจดัการบคุลากร เพ่ือกิจกรรมการเรยีนการสอนใหสามารถพัฒนา

สมรรถนะเทคโนโลยีดจิทิลั และดาํเนนิกิจกรรมจติอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx ของ

เวลาเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐË�àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»

มกีารเก็บขอมลูปญหาและการแกปญหาดานการบรหิารจดัการ สรปุรวบรวมกับขอมลู

ที่ไดรับรายงาน โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย x รายงาน 

มีการตั้งเปาหมาย การวัดผล และการประเมินการทํางานใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน 

สามารถนํากระบวนการไปใชงานจริงได รอยละ xx

ÁÕ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºËÅÑ¡ÊÙµÃ ¤Ãº·Ø¡ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ «Öè§à»š¹¼ÙŒÃ‹ÇÁ
ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÁÕ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºËÅÑ¡ÊÙµÃ ¤Ãº·Ø¡ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ «Öè§à»š¹¼ÙŒÃ‹ÇÁ

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å
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ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ố ¶Ù¡ »¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹ 
â´ÂäÁ‹ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ à»š¹ÊÁÒªÔ¡·Õè´Õ¢Í§¡ÅØ‹Á ÁÕ¨ÔµÍÒÊÒ ÃÑ¡·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐà·È

มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาท่ี โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

รอยละ xx

บุคลากรเปนสมาชิกที่ดีของกลุม มีจิตอาสา และรักทองถิ่นและประเทศ อยางนอย x กลุม

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

บุคลากรในแตละฝาย มีการไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

บุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ทํางาน และการเรียน

การสอนได รอยละ xx

มีจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ครผููสอน มแีผนการสอนทีต่นไดรบัมอบหมาย แสดงไวใน Website ของโรงเรยีนลวงหนา

อยางนอย xx วัน

ครผููสอนสามารถออกแบบการเรยีนการสอน วิชาทีร่บัผดิชอบ และมกิีจกรรมสงเสรมิ

การเรียนรูเพื่อทํางานรวมกับผูอื่นได คิดเปนรอยละ xx

ครูและนักเรียน เขาเรียนตรงตอเวลา คิดเปน รอยละ xx

¤ÃÙÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ µÒÁÇÔªÒ·Õèä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂ áÅÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ
à¾×èÍºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1



37OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ Ố¨Ô·ÑÅ
ãËŒ¡Ñº¼ÙŒàÃÕÂ¹à¾×èÍà»š¹¾ÅàÁ×Í§´Ô¨Ô·ÑÅ·Õè´Õ

ครูผูสอนมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ xx ของแผน

การสอน

มีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสาร

ทํางานรวมกันใหกับผูเรียน อยางนอยรอยละ xx

OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

มีสวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ  อยางนอย xx ฝาย

มีหลักฐานการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อยางนอย xx โครงการ

มีการเขารับการอบรมท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาท่ีสอน และนํามาประยุกตใช อยางนอย

ปละ xx ชั่วโมง

 ในลักษณะเดียวกันกับ OKRs สําหรับสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา ตัวอยางของ OKRs ในสถานศึกษานี้

จะไดออกแบบตามผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1) ผูเรียนรู (Learner Person)

  “รูจักตนเองและผูอื่น มีเปาหมายและทักษะ

การเรียนรู บริหารจดัการตนเองเปน มทีกัษะชวิีตเพ่ือสราง

สุขภาวะ และสรางงานที่เหมาะสมกับชวงวัย”

 2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)

  “มีทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการสื่อสาร 

รอบรูทางขอมูลสารสนเทศและทางดิจิทัลเพ่ือแกปญหา 

มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค นําความคิด

สูการสรางผลงาน”

 3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

  “เชื่อมั่นในความถูกตอง ความยุติธรรม มีจิต

ประชาธิปไตย มีสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย และ

พลเมืองอาเซียน”

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3



38 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

ผูเรยีนรู รูจกัตนเองและผูอืน่ มทัีกษะการเรยีนรูบรหิารจดัการตน จากการรวมกิจกรรม

ที่เกี่ยวของ อยางนอย xx กิจกรรม

มีทักษะชีวิต มีความรู ความรอบรู และสมรรถนะตอการสรางสุขภาวะ จากการรวม

กิจกรรมที่เกี่ยวของ อยางนอย xx กิจกรรม

มีการวางแผนและเปาหมายในการศึกษาตอ หรือการทํางานท่ีเหมาะสมกับชวงวัย 

มีการจัดการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ โดยผูเรียนรู

สามารถวางแผนของตนเองได รอยละ xx

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÃÙŒ¨Ñ¡µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ ÁÕà»‡ÒËÁÒÂáÅÐ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ¹àÍ§ 
ÁÕ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒ áÅÐÊÁÃÃ¶¹Ð·Õè¨íÒà»š¹µ‹Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒÇÐ 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Í ËÃ×Í·íÒ§Ò¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª‹Ç§ÇÑÂ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.4

ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ÁÕ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒ·Ò§¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È áÅÐ·Ò§
Ô̈́ Ô·ÑÅà¾×èÍ¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒ ÁÕ¡ÒÃ¤Ố ÍÂ‹Ò§ÁÕÇÔ̈ ÒÃ³ÞÒ³ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ố ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ÊÒÁÒÃ¶

¹íÒ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÙ‹¡ÒÃÊÃŒÒ§¼Å§Ò¹ÅÑ¡É³Ðµ‹Ò§ æ  

มทัีกษะการสือ่สารและการทํางานรวมกัน โดยเขารวมการทํางานกลุมและปฏิบติังานได

อยางนอย รอยละ xx

มคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะทางเทคโนโลยีดจิทิลั การคดิสรางสรรค และการแกปญหา

อยางมีวิจารณญาณ โดยผานการทดสอบเกณฑมาตรฐาน รอยละ xx

มเีครือ่งมอืดจิทิลั ใหคร ูและ ผูเรยีน ไดใชงานเพ่ือเขาถึงขอมลู และ ฝกทักษะการสือ่สาร

ผานดิจิทัล เปนไปตามงบประมาณที่จัดสรร รอยละ xx

มีความคิดสรางสรรค สามารถนําความคิดสูการสรางผลงานลักษณะตาง ๆ โดยมี

การนําเสนอผลงานอยางนอย x ผลงาน จากวิชา xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¢Í§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹



39OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ ¤ÇÒÁÂØµÔ̧ ÃÃÁ ÁṎ Ôµ»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ 
ÁÕÊíÒ¹Ö¡ áÅÐ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»š¹ä·Â áÅÐ¾ÅàÁ×Í§ÍÒà«ÕÂ¹

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

มคีวามเชือ่มัน่ในความถูกตอง ความยุติธรรม มจีติประชาธิปไตย จากการรวมกิจกรรม

ที่เกี่ยวของ อยางนอย xx กิจกรรม

บริหารงานงบประมาณ และการเงินใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย 

รอยละ xx

มจีติมสีาํนกึ และภาคภูมใิจในความเปนไทยจากการรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของ อยางนอย 

xx กิจกรรม

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

มีความเขาใจ และความภาคภูมิใจในการเปนพลเมืองอาเซียน จากการรวมกิจกรรม

ที่เกี่ยวของ อยางนอย xx กิจกรรม

บริหารงานวิชาการ ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ดานการบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียน ครบทุกดาน รอยละ xx

มกีารวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมปีระสทิธิภาพ โดยมคีวามคลาดเคลือ่น

ไมเกิน รอยละ xx

ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ§º»ÃÐÁÒ³à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ
¡ÒÃ´ÙáÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¤Ãº·Ø¡´ŒÒ¹

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹



40 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

ประเมนิการใชแผนจดัสรรงบประมาณของปปจจบุนั เพ่ือการพัฒนาและวางแผนทีม่ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑรอยละ xx

จัดทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹

นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํานวน xx บาท

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดเวลาในการเบิกจาย จาก xx วัน เปน xx วัน

มแีนวคดิสรางสรรคในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารการเงนิ เทอมละ xx แนวคดิ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีขอมูลอาชีพ และการศึกษาตอที่เหมาะสมกับผูเรียน และเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจเรื่องการศึกษาตอ จํานวน xx คาบเรียน

มีระบบหรือขอมูล ที่เก็บขอมูลนักเรียนปจจุบัน การตัดสินใจทํางานหรือศึกษาตอ 

เพื่อการวิเคราะห ในการวางแผนการออกแบบหลักสูตร รอยละ xx

นักเรียนมีเปาหมายชีวิต สามารถตัดสินใจ ในการศึกษาตอ หรือทํางานที่เหมาะสม

กับชวงวัย รอยละ xx

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ ·Õè·íÒãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ ÃÙŒ Ñ̈¡µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ ÁÕà»‡ÒËÁÒÂáÅÐ·Ñ¡ÉÐ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ¹àÍ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒ áÅÐÊÁÃÃ¶¹Ð
·Õè¨íÒà»š¹µ‹Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒÇÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Í ËÃ×Í·íÒ§Ò¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª‹Ç§ÇÑÂ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ ·Õè·íÒãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ ÃÙŒ Ñ̈¡µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ ÁÕà»‡ÒËÁÒÂáÅÐ·Ñ¡ÉÐ

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ



41OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

¼ÙŒàÃÕÂ¹ÁÕÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È  ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅÐ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹  
áÅÐÁÕÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³ã¹ãªŒ´Ô¨Ô·ÑÅÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

มีหลักสูตรใหผูเรียน ใชเครื่องมือดิจิทัล เพ่ือเขาถึงขอมูลสารสนเทศอยางปลอดภัย 

และฝกทักษะการสื่อสารทํางานรวมกัน และผานดิจิทัล จํานวน xx คาบเรียน

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการ จิตอาสา ที่เนนการทํางานรวมกันสรางนวัตกรรม 

เพ่ือแกปญหาชุมชน โดยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนหา และนําเสนอ

ขอมูล รวมทั้งใชภาษาอังกฤษในการนําเสนองาน จํานวน xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ ¤ÇÒÁÂØµÔ̧ ÃÃÁ ÁṎ Ôµ»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ 
ÁÕÊíÒ¹Ö¡ áÅÐ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»š¹ä·Â áÅÐ¾ÅàÁ×Í§ÍÒà«ÕÂ¹

มีกิจกรรมในการเรียนการสอน ที่เสริมแทรกการตัดสินใจในความมีจิตประชาธิปไตย 

เชน การเลือกตั้งหัวหนาหอง หัวหนานักเรียน ดวยระบบการหาเสียงและการเลือกตั้ง 

และครูเปนผูสอดแทรกทัศนคติในการแสดงความคิดเห็นอยางถูกตอง โดยนับเปน

กิจกรรมการเรียนการสอน xx คาบเรียน

ผูเรียนสามารถผานการทดสอบ ในรูปแบบขอเขียน หรือ การนําเสนอผลงาน เรื่อง

 ความภูมใิจในความเปนไทย และพลเมอืงอาเซยีน ซึง่อยูในรายวิชา xx โดยสอบผาน

รอยละ xx

นักเรียนมีเปาหมายชีวิต สามารถตัดสินใจ ในการศึกษาตอ หรือทํางานท่ีเหมาะสม

กับชวงวัย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ

มหีลกัสตูรในการพัฒนาบคุลากรฝายวชิาการ เพ่ือพัฒนาองคความรูในการออกแบบ

หลักสูตร จํานวน xx ชั่วโมง

มีการกําหนดการวัดผลและประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผานเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3



42 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีชองทางใหผูปฏิบัติงานแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูล ดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อให

ผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหาอยางนอยเทอมละ xx เร่ืองและ

ปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพ่ือหาแนวทางแกไข โดย

มีการประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¢Í§ “¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹” 
ä´Œá¡‹ ¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè â´ÂÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒà»š¹ÃÐºº 
´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í´Ô¨Ô·ÑÅ à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ Œ́Ò¹ 
¨Ñ́ ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§»̃ÞËÒ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ́ ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í Ô̈́ Ô·ÑÅ 
à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

มชีองทาง ใหนักเรยีน แจงปญหาการเรยีนรู ผานครผููสอน หรอืผานชองทางทีป่ลอดภัย 

โดยสามารถแจงปญหาท้ังดาน การเรยีนรู ปญหาทางบาน และปญหาสงัคมอืน่ ๆ   ทีเ่ปน

อุปสรรคของผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเรียน โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูล 

ดวยรปูแบบดจิทัิล เพ่ือใหผูรบัผดิชอบรบัทราบปญหา โดยมกีารแจงปญหา อยางนอย

ภาคเรียนละ xx เรื่อง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพ่ือหาแนวทางแกไข โดยมี

การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และ ปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐË�àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ 
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»

มกีารเก็บขอมลูปญหาและการแกปญหาดานการบรหิารจดัการ สรปุรวบรวมกับขอมลู

ที่ไดรับรายงาน โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย xx รายงาน 

มีการตั้งเปาหมาย การวัดผล และการประเมินการทํางานใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน 

สามารถนํากระบวนการไปใชงานจริงได รอยละ xx

มแีนวคดิสรางสรรคในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารการเงนิ เทอมละ xx แนวคดิ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»



43OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือลดกระดาษ

ในการติดตอสื่อสาร รอยละ xx

สามารถระบปุญหาในการบรหิารจดัการ นาํมาบรูณาการกับทกุฝายในการแกไขปญหา 

และสามารถแกไขปญหาเรงดวนได รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีครู ผูรับผิดชอบวิชาภาษาไทย วิชาคํานวณ และภาษาอังกฤษ ครบ รอยละ xx

มกีารจดัสรรบรหิารจดัการบคุลากร เพ่ือกิจกรรมการเรยีนการสอน ใหสามารถพัฒนา

สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล และดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx 

ของเวลาเรียน

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ố ¶Ù¡ »¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹ 
â´ÂäÁ‹ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ à»š¹ÊÁÒªÔ¡·Õè´Õ¢Í§¡ÅØ‹Á ÁÕ¨ÔµÍÒÊÒ ÃÑ¡·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐà·È

บคุลากรเปนสมาชกิทีด่ขีองกลุม มจีติอาสา และรกัทองถ่ินและประเทศ อยางนอย  xx กลุม

มกีารจดัสรรบรหิารจดัการบคุลากร เพ่ือกิจกรรมการเรยีนการสอน ใหสามารถพัฒนา

สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล และดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx 

ของเวลาเรียน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å
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ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

บุคลากรในแตละฝาย ไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

บุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สาร ทํางาน และการเรยีนการสอน 

ได รอยละ xx

มีจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

ครผููสอน มแีผนการสอนทีต่นไดรบัมอบหมาย แสดงไวใน Website ของโรงเรยีนลวงหนา

อยางนอย xx วัน

ครผููสอนสามารถออกแบบการเรยีนการสอน วิชาทีร่บัผดิชอบ และมกิีจกรรมสงเสรมิ

การเรียนรูเพื่อทํางานกับผูอื่นได คิดเปนรอยละ xx

ครูมีการบูรณาการรายวิชารวมกัน จํานวน xx คาบเรียน

ครูและนักเรียน เขาเรียนตรงตอเวลา คิดเปน รอยละ xx

¤ÃÙÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹  µÒÁÇÔªÒ·Õèä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂ  áÅÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ
à¾×èÍºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ครผููสอนมกีารนาํเทคโนโลยีมาใชในการเรยีนการสอน คดิเปนรอยละ xx ของแผนการสอน

ครูมีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสาร

ทํางานรวมกันใหกับผูเรียน ในวิชาที่สอน อยางนอยรอยละ xx

¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹  áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ Ố¨Ô·ÑÅãËŒ¡Ñº
¼ÙŒàÃÕÂ¹à¾×èÍà»š¹¾ÅàÁ×Í§´Ô¨Ô·ÑÅ·Õè´Õ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ
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ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

มสีวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ  โดยการทํางานรวมกัน เพ่ือผลักดันใหงานสําเรจ็ อยางนอย 

xx งานที่เกี่ยวของ

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองในเน้ือหาท่ีสอน และการเทาทันยุคดิจิทัล โดยมี

การเขารวมอบรมอยางนอย xx ชั่วโมง

 ในสวนน้ีถึงแมวาผลลพัธท่ีพึงประสงคของการศกึษา

ในระดับมัธยมตอนปลายกับอาชีวศึกษาจะเหมือนกัน 

แตดวยความแตกตางในเปาหมายการศึกษาจะขอ

นําเสนอตัวอยาง OKRs ที่แตกตางกัน ดังรายละเอียด

ตามผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาดังตอไปนี้

 1) ผูเรียนรู (Learner Person)

  “ชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการเรียนรู 

มีความรอบรู รูทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาสุขภาวะ 

คุณภาพชีวิตและอาชีพ”

 2) ผูรวมสรางสรรคนวตักรรม (Innovative Co-Creator)

  “สามารถแกปญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะขาม

วัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษ เพ่ือสราง

นวัตกรรม และสามารถเปนผูประกอบการได”

OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ

 3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

  “เชือ่มัน่ในความเทาเทียม เปนธรรม มจีติอาสา 

กลาหาญทางจริยธรรม และเปนพลเมืองที่กระตือรือรน 

รวมสรางสังคมที่ยั่งยืน”

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3



46 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

สามารถเรยีนรูดวยตนเอง มทัีกษะการเรียนรู รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ปรับตวัในโลก

ยุคดิจิทัล โดยมีความสามารถเขาถึงการเรียนรูผานชองทางดิจิทัลใหม ๆ   อยางนอย  

xx ชองทาง

มทัีกษะชวิีต มคีวามรูรอบดาน และนาํไปประยุกตใช ในการพัฒนาสขุภาวะ การศกึษา 

การทํางาน/อาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน โดยมีอัตรานักเรียนท่ีมีงานทํา 

รอยละ xx

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÊÒÁÒÃ¶ªÕé¹íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ́ ŒÇÂµ¹àÍ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙŒ·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
»ÃÑºµÑÇã¹âÅ¡ÂØ¤ Ô̈́ Ô·ÑÅä Œ́ ÁÕ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ ½†Ò¿̃¹ÍØ»ÊÃÃ¤ä Œ́ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº Œ́Ò¹µ‹Ò§ æ  áÅÐÊÒÁÒÃ¶
¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒÇÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/ÍÒªÕ¾ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ
¢Í§µ¹ áÅÐÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ

รกัและสรางนสิยัในการเรยีนรูตลอดชวิีต โดยสามารถเขาถึงการเรยีนรูอืน่ ๆ    อยางนอย 

xx ชองทาง

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มคีวามสามารถแกปญหา สือ่สารเชงิบวกในกิจกรรมทีไ่ดรวมทาํได โดยมกีารนาํทกัษะ

ไปใชกับกิจกรรมดานนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

มีทักษะขามวัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษเพ่ือสรางนวัตกรรมได 

โดยมีการนําทักษะไปใชกับกิจกรรมดานนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

มีความสามารถเปนผูประกอบการได โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการและ

สรางธุรกิจใหมที่เติบโตไดอยางยั่งยืน อยางนอย xx ธุรกิจ

“¼ÙŒÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»̃ÞËÒ Ê×èÍÊÒÃàªÔ§ºÇ¡ ·Ñ¡ÉÐ¢ŒÒÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ ·Ñ¡ÉÐ
¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¤Ô´ ¡ÒÃÇÔ¾Ò¡É�à¾×èÍÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐÊÒÁÒÃ¶à»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÊÒÁÒÃ¶ªÕé¹íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ́ ŒÇÂµ¹àÍ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙŒ·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¢Í§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹
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ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁà»š¹¸ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ÁṎ ÔµÍÒÊÒ 
ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞ·Ò§¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ à»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õè¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÑ§¤Áä·Â 
áÅÐâÅ¡·ÕèÂÑè§Â×¹ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂ�ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à¾×èÍÊ‹Ç¹ÃÇÁ

มีความสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาท่ี และมีความซื่อสัตยในการทํางาน

เพื่อสวนรวม โดยการรวมกิจกรรมที่สรางสังคมไทยทีดี อยางนอย xx กิจกรรม

มีจิตอาสา มีความกลาหาญทางจริยธรรม โดยการรวมกิจกรรมที่สรางสังคมไทยที่ดี 

อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

บรหิารงานงบประมาณการเงนิใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

บริหารงานวิชาการ ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ดานการบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียน ครบทุกดาน รอยละ xx

มกีารวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมปีระสทิธิภาพ โดยมคีวามคลาดเคลือ่น

ไมเกิน รอยละ xx

ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ§º»ÃÐÁÒ³à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 
áÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¤Ãº·Ø¡´ŒÒ¹

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
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ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ประเมนิการใชแผนจดัสรรงบประมาณของปปจจบุนั เพ่ือการพัฒนาและวางแผนทีม่ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑ รอยละ xx

จัดทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xx

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํานวน xx บาท

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดเวลาในการเบิกจาย จาก xx วัน เปน xx วัน

มแีนวคดิสรางสรรคในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารการเงนิ เทอมละ xx แนวคดิ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีขอมูลอาชีพ และการแนะนําการศึกษาตอที่เหมาะสมกับผูเรียน และเทาทัน

การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจเรื่องการศึกษาตอ จํานวน xx คาบเรียน

มีหลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจ 

จํานวน xx คาบเรียน

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÊÒÁÒÃ¶ªÕé¹íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ́ ŒÇÂµ¹àÍ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙŒ·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
»ÃÑºµÑÇã¹âÅ¡ÂØ¤ Ố¨Ô·ÑÅä Œ́ ÁÕ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ ½†Ò¿˜¹ÍØ»ÊÃÃ¤ä Œ́ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº Œ́Ò¹µ‹Ò§ æ   
áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒÇÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ / ÍÒªÕ¾ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§µ¹ áÅÐÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÊÒÁÒÃ¶ªÕé¹íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ́ ŒÇÂµ¹àÍ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙŒ·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
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ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ

มหีลกัสตูรในการพัฒนาบคุลากรฝายวชิาการ เพ่ือพัฒนาองคความรูในการออกแบบ

หลักสูตร จํานวน xx ชั่วโมง

มีการกําหนดการวัดผลและประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผานเกณฑมาตรฐาน

รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

กิจกรรมใหนาํเสนอโครงงานบูรณาการ ท่ีแสดงถงึความคิดสรางสรรค ท่ีเกิดจากการคนหา

เรียนรูดวยตนเองดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 

xx คาบเรียน

มีการเรียนการสอน เสริมเร่ืองความปลอดภัยในการใชงานดิจิทัลในคาบเรียนหลัก 

จํานวน xx ชั่วโมง

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร จิตอาสา ที่ เนนการทํางานรวมกันสรางนวัตกรรม 

จํานวน xx กิจกรรม

ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§§Ò¹  à¾×èÍãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹  áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁà»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§  ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÁÕÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§à·¤â¹âÅÂṌ Ô̈ Ô·ÑÅ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ  

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มชีองทางใหผูปฏบิตังิานแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรยีนการสอน และ 

การบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูลดวยรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให

ผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหาอยางนอย เทอมละ xx เรื่อง 

และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝาย มาประชุม เพ่ือหาแนวทางแกไข โดยมี

การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ “¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹” 
ä´Œá¡‹ ¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè â´ÂÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒà»š¹ÃÐºº 
´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í´Ô¨Ô·ÑÅà¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1
à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ “¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹”

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
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ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มชีองทาง ใหนักเรยีน แจงปญหาการเรยีนรู ผานครผููสอน หรอืผานชองทางทีป่ลอดภัย 

โดยสามารถแจงปญหาท้ังดาน การเรยีนรู ปญหาทางบาน และปญหาสงัคมอืน่ ๆ   ทีเ่ปน

อุปสรรคของผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเรียน โดยมีการจัดเก็บ และจัดการขอมูล 

ดวยรปูแบบดจิทัิล เพ่ือใหผูรบัผดิชอบรบัทราบปญหา โดยมกีารแจงปญหา อยางนอย 

ภาคเรียนละ xx และปญหาไดรับการแกไขรอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝาย มาประชุม เพ่ือหาแนวทางแกไข โดยมี

การประชุม เดือนละ x ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ Œ́Ò¹
Ñ́̈ ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§»̃ÞËÒ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ́ ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í

´Ô¨Ô·ÑÅ à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ÁÕ¡ÒÃà¡çºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐË�

มีการเก็บขอมูลปญหาและการแกปญหาดานการบริหารจัดการ สรุปรวบรวมขอมูล

ที่ไดรับรายงาน โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย xx รายงาน 

มีการตั้งเปาหมาย การวัดผล และการประเมินการทํางานใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน 

สามารถนํากระบวนการไปใชงานจริงได รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือลดกระดาษ

ในการติดตอสื่อสาร รอยละ xx

สามารถระบุปญหาในการบริหารจัดการ นํามาบูรณาการกับทุกฝายในการแกไข

ปญหาและสามารถแกไขปญหาเรงดวนได รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4
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ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีครูผูรับผิดชอบวิชาภาษาไทย วิชาคํานวณ และภาษาอังกฤษ ครบรอยละ xx

มกีารจดัสรรบรหิารจดัการบคุลากร เพ่ือกิจกรรมการเรยีนการสอน ใหสามารถพัฒนา

สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล และดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx 

ของเวลาเรียน

ÁÕ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºËÅÑ¡ÊÙµÃ ¤Ãº·Ø¡ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ «Öè§à»š¹¼ÙŒÃ‹ÇÁ
ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น รอยละ xx

บคุลากรเปนสมาชกิท่ีดีของกลุม มจีติอาสา และรกัทองถ่ินและประเทศ อยางนอย xx กลุม

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ố ¶Ù¡ »¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹ 
â´ÂäÁ‹ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ à»š¹ÊÁÒªÔ¡·Õè´Õ¢Í§¡ÅØ‹Á ÁÕ¨ÔµÍÒÊÒ ÃÑ¡·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐà·È

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

บุคลากรในแตละฝาย มีการไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

มีจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å
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ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

ครูผูสอน มีแผนการสอนท่ีตนไดรับมอบหมาย แสดงไวในเว็บไซตของโรงเรียน

ลวงหนาอยางนอย xx วัน

ครผููสอนสามารถออกแบบการเรยีนการสอน วิชาทีร่บัผดิชอบ และมกิีจกรรมสงเสรมิ

การเรียนรูเพื่อทํางานรวมกับผูอื่นได คิดเปนรอยละ xx

ครูมีการบูรณาการรายวิชารวมกัน จํานวน xx คาบเรียน

ครูและนักเรียน เขาเรียนตรงเวลา คิดเปนรอยละ xx

¤ÃÙÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ µÒÁÇÔªÒ·Õèä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂ áÅÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ
à¾×èÍºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ครูผูสอนมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ xx ของแผน

การสอน

มีสวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ   อยางนอย xx ฝาย

มีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสารทํางาน

รวมกันใหกับผูเรียน อยางนอยรอยละ xx

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองในเน้ือหาท่ีสอน และการเทาทันยุคดิจิตัล โดยมี

การเขารวมอบรมอยางนอย xx ชั่วโมง

¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ́ Ô̈ Ô·ÑÅãËŒ¡Ñº
¼ÙŒàÃÕÂ¹à¾×èÍà»š¹¾ÅàÁ×Í§´Ô¨Ô·ÑÅ·Õè´Õ

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ
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 ในสวนนี้ถึงแมวาผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา

ในระดับมัธยมตอนปลายกับอาชีวศึกษาจะเหมือนกัน 

แตดวยความแตกตางในเปาหมายการศกึษาจะขอนําเสนอ

ตัวอยาง OKRs ที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดตามผลลัพธ

ที่พึงประสงคของการศึกษาดังตอไปนี้

 1) ผูเรียนรู (Learner Person)

  “ชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการเรียนรู 

มีความรอบรู รูทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาสุขภาวะ 

คุณภาพชีวิตและอาชีพ”

 2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)

  “สามารถแกปญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะขาม

วัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษ เพ่ือสราง

OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ

นวัตกรรม และสามารถเปนผูประกอบการได”

 3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

  “เชื่อมั่นในความเทาเทียม เปนธรรม มีจิตอาสา 

กลาหาญทางจริยธรรม และเปนพลเมืองที่กระตือรือรน 

รวมสรางสังคมที่ยั่งยืน”

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

สามารถเรยีนรูดวยตนเอง มทัีกษะการเรียนรู รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ปรับตวัในโลก

ยุคดิจิทัล โดยมีความสามารถเขาถึงการเรียนรูผานชองทางดิจิทัลใหม ๆ อยางนอย 

xx ชองทาง

มทีกัษะชวิีต มคีวามรูรอบดาน และนาํไปประยุกตใช ในการพัฒนาสขุภาวะ การศกึษา 

การทํางาน / อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน โดยมีอัตรานักศึกษาที่มีงานทํา 

รอยละ xx

มีการฝกงานในสถานประกอบการจริง อยางนอย xx ชั่วโมง

รกัและสรางนสิยัในการเรียนรูตลอดชวิีต โดยสามารถเขาถึงการเรยีนรูอืน่ ๆ  อยางนอย 

xx ชองทาง

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÊÒÁÒÃ¶ªÕé¹íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ́ ŒÇÂµ¹àÍ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙŒ·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
»ÃÑºµÑÇã¹âÅ¡ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅä´Œ ÁÕ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ ½†Ò¿˜¹ÍØ»ÊÃÃ¤ä´Œ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ 
áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒÇÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/ÍÒªÕ¾ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§µ¹ áÅÐÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1
“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÊÒÁÒÃ¶ªÕé¹íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ́ ŒÇÂµ¹àÍ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙŒ·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¢Í§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹
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ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มคีวามสามารถแกปญหา สือ่สารเชงิบวกในกิจกรรมทีไ่ดรวมทาํได โดยมกีารนาํทกัษะ

ไปใชกับกิจกรรมดานนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

มีทักษะขามวัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษเพ่ือสรางนวัตกรรมได 

โดยมีการนําทักษะไปใชกับกิจกรรมดานนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

มีความสามารถเปนผูประกอบการได โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ

และสรางธุรกิจใหมที่เติบโตไดอยางยั่งยืน อยางนอย xx ธุรกิจ

“¼ÙŒÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»̃ÞËÒ Ê×èÍÊÒÃàªÔ§ºÇ¡ ·Ñ¡ÉÐ¢ŒÒÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ
·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¤Ố  ¡ÒÃÇÔ¾Ò¡É�à¾×èÍÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐÊÒÁÒÃ¶à»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

มีความสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาท่ี และมีความซื่อสัตยในการทํางาน

เพื่อสวนรวม โดยการรวมกิจกรรมที่สรางสังคมไทยทีี่ดี อยางนอย xx กิจกรรม

บริหารงานงบประมาณ และการเงินใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย 

รอยละ xx

บริหารงานวิชาการ ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

มีจิตอาสา มีความกลาหาญทางจริยธรรม โดยการรวมกิจกรรมที่สรางสังคมไทยที่ดี 

อยางนอย xx กิจกรรม

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ดานการบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁà»š¹¸ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ÁṎ ÔµÍÒÊÒ 
ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞ·Ò§¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ à»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õè¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÑ§¤Áä·Â 
áÅÐâÅ¡·ÕèÂÑè§Â×¹ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂ�ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à¾×èÍÊ‹Ç¹ÃÇÁ

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4
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ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียน ครบทุกดาน รอยละ xx

มีงบประมาณในการบริหารจัดการ การติดตามการฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

กับผูประกอบการ รอยละ xx

มกีารวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมปีระสทิธิภาพ โดยมคีวามคลาดเคลือ่น

ไมเกิน รอยละ xx

ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ§º»ÃÐÁÒ³à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 
áÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¤Ãº·Ø¡´ŒÒ¹

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ประเมนิการใชแผนจดัสรรงบประมาณของปปจจบุนั เพ่ือการพัฒนาและวางแผนทีม่ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑรอยละ xx

จัดทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xx

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํานวน xx บาท

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดเวลาในการเบิกจาย จาก xx วัน เปน xx วัน

มแีนวคดิสรางสรรคในการเพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิารการเงนิ เทอมละ xx แนวคดิ

à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
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ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีขอมูลอาชีพ และการแนะนําการศึกษาตอที่เหมาะสมกับผูเรียน และเทาทัน

การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจเรื่องการศึกษาตอ จํานวน xx คาบเรียน

มีหลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจ 

จํานวน xx คาบเรียน

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ”  ÊÒÁÒÃ¶ªÕé¹íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ́ ŒÇÂµ¹àÍ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙŒ·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
»ÃÑºµÑÇã¹âÅ¡ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅä´Œ ÁÕ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ ½†Ò¿˜¹ÍØ»ÊÃÃ¤ä´Œ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§  æ 
áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒÇÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/ÍÒªÕ¾ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§µ¹ áÅÐÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

กิจกรรมใหนาํเสนอโครงงานบูรณาการ ท่ีแสดงถงึความคิดสรางสรรค ท่ีเกิดจากการคนหา

เรียนรูดวยตนเองดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 

xx คาบเรียน

มีการเรียนการสอนเสริมเรื่องความปลอดภัยในการใชงานดิจิทัลในคาบเรียนหลัก 

จํานวน xx ชั่วโมง

มีการประสานงานหลักสูตร รวมกับผูประกอบการ ใหผูเรียน ฝกงานกับผูประกอบการจริง 

จํานวน xx ชั่วโมง

ÁÕ¡Ô̈ ¡ÃÃÁâ¤Ã§§Ò¹ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹áÊ´§¶Ö§à»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ố ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� 
·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÁÕÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§à·¤â¹âÅÂṌ Ô̈ Ô·ÑÅ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ 
áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ  

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มหีลกัสตูรในการพัฒนาบคุลากรฝายวชิาการ เพ่ือพัฒนาองคความรูในการออกแบบ

หลักสูตร จํานวน xx ชั่วโมง

มีการขอรับคําแนะนําจากภาคเอกชน ในการพัฒนาหลักสูตร ในสาขาที่เกี่ยวของ 

มกีารกําหนดการวดัผลและประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผานเกณฑมาตรฐานรอยละ xx

¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ”  ÊÒÁÒÃ¶ªÕé¹íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ́ ŒÇÂµ¹àÍ§ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙŒ·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
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ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มชีองทาง ใหผูปฏิบติังานแตละฝาย แจงปญหาในการทาํงาน การเรยีนการสอน และ 
การบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูลดวยรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให
ผูรบัผดิชอบรบัทราบปญหา โดยมกีารแจงปญหาอยางนอยเทอมละ xx เรือ่ง และปญหา
ไดรับการแกไข รอยละ xx

จัดหาสถานประกอบการใหผูเรียน ไดตรงตามสาขาท่ีสนใจ โดยผูเรียนมีสถานประกอบการ
ที่รับฝกงาน รอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพ่ือหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ Œ́Ò¹ 
Ñ́̈ ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§»̃ÞËÒ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ́ ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í

´Ô¨Ô·ÑÅ à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีชองทางใหผูปฏิบัติงานแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน และ 
การบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูลดวยรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให
ผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหาอยางนอยเทอมละ xx เรื่อง 
และปญหาไดรับการแกไขรอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพ่ือหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ “¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹” 
ä´Œá¡‹ ¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè â´ÂÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒà»š¹ÃÐºº 
´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í´Ô¨Ô·ÑÅà¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ “¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹” 

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
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ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มกีารเก็บขอมลูปญหาและการแกปญหาดานการบรหิารจดัการ สรปุรวบรวมกับขอมลู
ที่ไดรับรายงาน โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย xx รายงาน 

จัดหาสถานประกอบการใหผูเรียน ไดตรงตามสาขาที่สนใจ โดยผูเรียนมีสถานประกอบการ
ที่รับฝกงาน รอยละ xx

ติดตามผลการฝกงาน เพ่ือนําขอเสนอแนะจากผูประกอบการวา ผูเรียนมีสมรรถนะ
ที่สามารถนําไปปฏิบัติงานไดหรือไม โดยมีการหารือรวมกับผูประกอบการที่สงเด็ก
ไปฝกงาน จํานวน xx ครั้ง และความสามารถของเด็กที่สงไปฝกงานสามารถปฏิบัติ
งานไดรอยละ xx และผูเรียนมีทักษะจากการฝกงานเพิ่มขึ้นได xx ดาน

ÁÕ¡ÒÃà¡çºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐË�
àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือลดกระดาษ

ในการติดตอสื่อสาร รอยละ xx

สามารถระบุปญหาในการบริหารจัดการ นํามาบูรณาการกับทุกฝายในการแกไข

ปญหา และสามารถแกไขปญหาเรงดวนได รอยละ xx

มกีารจดัทาํฐานขอมลูผูประกอบการ และมกีารบรหิารความสมัพันธกับผูประกอบการ

เพ่ือใหสามารถสงผูเรยีนไปฝกงาน ใหตรงตามความตองการของผูเรยีน รอยละ xx และ

ไดรบัการพัฒนาจากผูประกอบการตามสมรรถนะทีต่องการพัฒนาตามหลกัสตูร รอยละ xx

สถาบันมีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการแจงขาวสารประชาสัมพันธตาง ๆ   โดย

เขาถึงกลุมเปาหมาย รอยละ xx

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4
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ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มคีร ูผูรบัผดิชอบวิชาภาษาไทย วชิาคาํนวณ  ภาษาองักฤษ และวิชาเฉพาะดานอาชพี

ที่เปดสอน ครบ รอยละ xx

มกีารจดัสรรบรหิารจดัการบคุลากร เพ่ือกิจกรรมการเรยีนการสอน ใหสามารถพัฒนา

สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล และดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx 

ของเวลาเรียน

ÁÕ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºËÅÑ¡ÊÙµÃ ¤Ãº·Ø¡ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ «Öè§à»š¹¼ÙŒÃ‹ÇÁ
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาท่ี โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

รอยละ xx

บคุลากรเปนสมาชกิทีด่ขีองกลุม มจีติอาสา และรกัทองถ่ินและประเทศ อยางนอย  xx กลุม

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ố ¶Ù¡ »¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹ 
â´ÂäÁ‹ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ à»š¹ÊÁÒªÔ¡·Õè´Õ¢Í§¡ÅØ‹Á ÁÕ¨ÔµÍÒÊÒ ÃÑ¡·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐà·È

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

ผลลัพธหลักขอที่ 3.4

บุคลากรในแตละฝาย มีการไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

อัตราการลาออกของบุคลากรตํ่ากวา รอยละ xx

มีคะแนนความพึงพอใจของบุคคลกรผูทํางานอยางตํ่า รอยละ xx

มีจํานวนบุคคลกรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx

ÊÃŒÒ§Í§¤�¡ÃáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å



60 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

ครผููสอน มแีผนการสอนท่ีตนไดรบัมอบหมาย แสดงไวในเว็บไซตของโรงเรยีนลวงหนา

อยางนอย xx วัน

ครผููสอนสามารถออกแบบการเรยีนการสอน วิชาทีร่บัผดิชอบ และมกิีจกรรมสงเสรมิ

การเรียนรูเพื่อทํางานกับผูอื่นได คิดเปนรอยละ xx

ครูมีการบูรณาการรายวิชารวมกัน จํานวน xx คาบเรียน

ครมูคีวามเขาใจในความตองการของสถานประกอบการตามสาขาวิชาชพีเฉพาะ ทีต่น

รับผิดชอบ และสามารถออกแบบหลักสูตร ใหผูเรียนมีสมรรถนะตามความตองการ

ของสถานประกอบการ รอยละ xx

¤ÃÙÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ µÒÁÇÔªÒ·Õèä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂ áÅÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ

ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ครผููสอนมกีารนําเทคโนโลยีมาใชในการเรยีนการสอน คดิเปน รอยละ xx ของแผนการสอน

มีสวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ   อยางนอย xx ฝาย

มีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสาร

ทํางานรวมกันใหกับผูเรียน อยางนอยรอยละ xx

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองในเน้ือหาท่ีสอน และการเทาทันยุคดิจิทัล โดยมี

การเขารวมอบรมอยางนอย xx ชั่วโมง

¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹  áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ́ Ô̈ Ô·ÑÅãËŒ¡Ñº
¼ÙŒàÃÕÂ¹à¾×èÍà»š¹¾ÅàÁ×Í§´Ô¨Ô·ÑÅ·Õè´Õ

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ
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 สําหรับในระดับอุดมศึกษาน้ัน จะมีลักษณะท่ี

คอนขางแตกตางจากโรงเรยีนอยางไรก็ตาม  การออกแบบ 

OKRs ก็จะทําตามผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา

ในแตละสวน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1) ผูเรียนรู (Learner Person)

  “เรยีนรูตลอดชวิีต พรอมเผชญิความเปลีย่นแปลง 

และมีความเปนผูนําเพ่ือสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง 

ครอบครัว และสังคม”

 2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Crator)

  “รวมแกปญหาสงัคม การบรูณาการขามศาสตร 

สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลคา แกตนเอง 

สังคมสวนรวม และประเทศ”

OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

 3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

  “กลาตอตานการกระทาํในสิง่ทีผ่ดิ ใหคุณคากับ

ความรูความสามารถ รวมมอืสรางสรรคการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขทั้งในสังคมไทยและ

ประชาคมโลก”

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุน สามารถ

เผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล และโลกอนาคตได โดยนักศึกษาสามารถ

เขาถึงการเรียนรูใหม ๆ  ผานชองทางดิจิทัลไดอยางนอย xx ชองทาง

มคีวามเปนผูนํา มคีวามรู ความรอบรูดานตาง ๆ   มปีญญารูคิด สามารถประยุกตใชความรู 

และทักษะตาง ๆ   ในการสรางงานสัมมาอาชีพ โดยมีอัตรานักศึกษาที่มีงานทํา รอยละ xx

สรางความมัน่คง คณุภาพชวิีต ตอตนเอง ครอบครวั และสงัคม โดยมคีะแนนการประเมนิ

ความสุขของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเกิน รอยละ xx

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ »ÃÑºµÑÇ Â×́ ËÂØ‹¹ ÊÒÁÒÃ¶
à¼ªÔÞ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹âÅ¡ Ô̈́ Ô·ÑÅ áÅÐâÅ¡Í¹Ò¤µä Œ́ ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒ¹íÒ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒ
Œ́Ò¹µ‹Ò§ æ ÁÕ»̃ÞÞÒÃÙŒ¤Ố  ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ·Ñ¡ÉÐµ‹Ò§ æ  ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§§Ò¹ ÊÑÁÁÒÍÒªÕ¾ 

¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õµ‹Íµ¹àÍ§ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐÊÑ§¤Á

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ »ÃÑºµÑÇ Â×́ ËÂØ‹¹ ÊÒÁÒÃ¶“¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ »ÃÑºµÑÇ Â×́ ËÂØ‹¹ ÊÒÁÒÃ¶

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤³º´Õ
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ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

สามารถรวมแกปญหาสงัคมดวยการสรางสรรคนวัตกรรม โดยมกีารรวมโครงการทีเ่ก่ียวของ

อยางนอย xx โครงการ

มกีารบรูณาการขามศาสตร เพ่ือเพ่ิมโอกาส และมลูคาแกตนเอง โดยเขารวมหลักสตูร

มีการบูรณาการขามศาสตร อยางตํ่า xx หลักสูตร

มีการสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคา และประโยชนใหกับสังคม และประเทศ 

โดยมี Startup อยางตํ่า xx บริษัท

“¼ÙŒÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ÊÒÁÒÃ¶Ã‹ÇÁá¡Œ»̃ÞËÒÊÑ§¤Á ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢ŒÒÁÈÒÊµÃ� 
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¹ÇÑµ¡ÃÃÁ à¾×èÍà¾ÔèÁâÍ¡ÒÊ áÅÐÁÙÅ¤‹Òá¡‹µ¹àÍ§ ÊÑ§¤Á áÅÐ»ÃÐà·È

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มคีวามกลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด และใหคณุคากับความรูความสามารถ โดยมี

จํานวนครั้งในการทําผิดจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาลดลงจากปที่ผานมา

รอยละ xx

เปนพลเมืองที่เขมแข็ง รวมมือสรางสรรค การพัฒนาตนเอง และสังคมที่ยั่งยืน โดยมี

จํานวนโครงการท่ีแสดงใหเห็นถึงการชวยเหลือสังคมเพ่ือความย่ังยืน อยางตํ่า 

xx โครงการ

ขจดัความขดัแยง และสรางสนัตสุิข ทัง้ในสังคมไทย และประชาคมโลก โดยมจีาํนวน

โครงการที่มีสวนชวยลดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทย อยางตํ่า รอยละ 

xx โครงการ

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ¡ÅŒÒµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒã¹ÊÔè§·Õè¼Ô´ ãËŒ¤Ø³¤‹Ò¡Ñº¤ÇÒÁÃÙŒ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ à»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§ Ã‹ÇÁÁ×ÍÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ áÅÐÊÑ§¤Á
·ÕèÂÑè§Â×¹ ¢¨Ñ´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ áÅÐÊÃŒÒ§ÊÑ¹µÔÊØ¢ ·Ñé§ã¹ÊÑ§¤Áä·Â áÅÐ»ÃÐªÒ¤ÁâÅ¡

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3
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ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

บริหารงานงบประมาณ และการเงินใหเปนไปตามแผนงาน และบรรลุเปาหมายการ

ใชงบประมาณ รอยละ xx

บรหิารงานบคุคล ใหเปนไปตามแผนงาน และบรรลเุปาหมายการจดัสรรบคุลากรตาม

ตําแหนงได รอยละ xx

บริหารงานวิชาการ ใหบรรลุตามเปาหมาย มีความโดดเดนอยูใน xx ลําดับตนของ

ประเทศไทย/โลก

ดานการบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานการลดคาใชจาย (ไมนับเงินเดือน

และสวัสดิการ) ตอบุคลากรลดลงรอยละ xx จากปที่ผานมา

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียน ครบทุกดาน รอยละ xx

มกีารวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมปีระสทิธิภาพ โดยมคีวามคลาดเคลือ่น

ไมเกิน รอยละ xx

สรางความมัน่คง คณุภาพชวิีต ตอตนเอง ครอบครวั และสงัคม โดยมคีะแนนการประเมนิ

ความสุขของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเกิน รอยละ xx

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ§º»ÃÐÁÒ³à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã  
áÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹  ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¤Ãº·Ø¡´ŒÒ¹

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ประเมนิการใชแผนจดัสรรงบประมาณของปปจจบุนั เพ่ือการพัฒนาและวางแผนทีม่ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑ รอยละ xx

ทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xx

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
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ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํานวน xx บาท

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหการเบิกจายเงินหลังไดรับเอกสารภายใน xx วัน

มแีนวคดิสรางสรรคในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารการเงนิ เทอมละ xx แนวคดิ

à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มหีลกัสตูรโครงงาน ประยุกตความรู สรางงานนวัตกรรม ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรยีน 

xx โครงการ

มีอัตราสวนของการวางงานของนักศึกษา ลดลง รอยละ xx

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ ãËŒ “¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ ÁÕ»̃ÞÞÒÃÙŒ¤Ố  ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ 
áÅÐ·Ñ¡ÉÐµ‹Ò§ æ ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÑÁÁÒÍÒªÕ¾ ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยางนอย xx ผลงาน

คะแนนการประเมินผลการสอนของอาจารยไดคาเฉลี่ยอยางตํ่า xx คะแนน

คะแนนการประเมินหลักสูตร จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก 

xx คะแนน

ÁÕ¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ·Õèà»š¹àÅÔÈ áÅÐÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õèà»š¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§âÅ¡ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ
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ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

บุคลากรมีความกลาตอตานการกระทําในสิ่งที่ผิด และใหคุณคากับความรูความสามารถ 

โดยมีจํานวนครั้งในการทําผิดจริยธรรมของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาลดลงจากป

ที่ผานมา รอยละ xx

มจีาํนวนโครงการทีแ่สดงใหเหน็ถึงการชวยเหลอืสงัคมเพ่ือความย่ังยืน อยางตํา่ xx โครงการ

มผีลงานท่ีมสีวนชวยลดความขดัแยงและสรางสนัตสิขุในสงัคมไทย อยางตํา่ xx โครงการ

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ áÅÐ ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ÁÕ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ áÅÐÃ‹ÇÁ
á¡Œ»˜ÞËÒÊÑ§¤Á ÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ áÅÐÁÙÅ¤‹Òá¡‹µ¹àÍ§ ÊÑ§¤Á »ÃÐà·È

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณ 

มีความคลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ xx

สถาบันมีระบบสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ในการแจงขาวสารประชาสัมพันธตาง ๆ   

โดยเขาถึงกลุมเปาหมาย รอยละ xx และสามารถลดกระดาษไดรอยละ xx

ผูรับบริการ (บุคลากร นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย) สามารถเขาถึง Internet และมี

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และมีความพอใจกับบริการโครงสราง

พื้นฐานของศูนยสารสนเทศ รอยละ xx

ครูผูสอน มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน ในการติดตอ

สื่อสารกับผูสอน และการทํางานรวมกัน รอยละ xx

ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
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ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีชองทางใหผูปฏิบัติงานแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูล ดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อให

ผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหาอยางนอยเทอมละ xx เรื่อง

และปญหาไดรับการแกไขรอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝาย มาประชุม เพ่ือหาแนวทางแกไข โดยมี

การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ “¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹” 
ä´Œá¡‹ ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè â´ÂÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ
à»š¹ÃÐºº´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í´Ô¨Ô·ÑÅà¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีชองทางใหนักเรียนแจงปญหาการเรียนรู ผานครูอาจารยผูสอน หรือผานชองทาง

ที่ปลอดภัย โดยสามารถแจงปญหาท้ังดาน การเรียนรู ปญหาทางบาน และปญหา

สังคมอื่น ๆ  ที่เปนอุปสรรคของผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเรียน โดยมีการจัดเก็บ 

และจดัการขอมลูดวยรปูแบบดจิทิลั เพ่ือใหผูรบัผดิชอบรบัทราบปญหา โดยมกีารแจง

ปญหา อยางนอยเทอมละ xx และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

จดัหาสถานประกอบการใหผูเรยีน ไดตรงตามสาขาท่ีสนใจ โดยผูเรยีนมสีถานประกอบ

การที่รับฝกงาน รอยละ xx

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพ่ือหาแนวทางแกไข โดยมี

การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� »̃ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ” µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ Œ́Ò¹ 
Ñ́̈ ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§»̃ÞËÒ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ́ ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í

´Ô¨Ô·ÑÅ à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1
สรปุรวบรวมขอมลูทีไ่ดรบัรายงานประเมนิ เก่ียวกับการเก็บขอมลูปญหาและการแกปญหา

ดานการบริหารจัดการ โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย 1 รายงาน 

ÁÕ¡ÒÃà¡çºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐË�
àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4
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ผลลัพธหลักขอที่ 5.1

ผลลัพธหลักขอที่ 5.2

ผลลัพธหลักขอที่ 5.3

มีการจัดทําฐานขอมูลของผูเรียน เพ่ือเขาใจแหลงที่มาของผูเรียน และติดตามผล

เมื่อจบการศึกษา โดยมีขอมูลนักศึกษา ครบตามที่ตองการวิเคราะห รอยละ xx

มีการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ และมีการบริหารความสัมพันธกับผูประกอบ

การเพ่ือใหสามารถสงผูเรยีนไปฝกงาน และเขาทาํงาน ใหตรงตามความตองการ และ 

สาขาของผูเรียน รอยละ xx

สามารถระบุปญหาในการบริหารจัดการ นํามาบูรณาการกับทุกฝายในการแกไข

ปญหา และสามารถแกไขปญหาเรงดวนได รอยละ xx

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

บุคลากรในแตละฝาย มีการไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

มีคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรผูทํางานอยางตํ่า รอยละ xx

อัตราการลาออกของบุคลากรตํ่ากวารอยละ xx

มีจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx

ÊÃŒÒ§Í§¤�¡ÃáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มบีคุลากรทีส่ามารถปฏบิติัตนตามสทิธิและหนาท่ี โดยไมละเมดิสิทธิของผูอืน่ รอยละ xx

บคุลากรเปนสมาชกิท่ีดขีองกลุม มจีติอาสา รักทองถ่ินและประเทศ อยางนอย xx กลุม

ÊÃŒÒ§áÅÐ¾Ñ²¹Ò “ºØ¤ÅÒ¡Ã” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ố ¶Ù¡ »¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹ 
â´ÂäÁ‹ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ à»š¹ÊÁÒªÔ¡·Õè´Õ¢Í§¡ÅØ‹Á ÁÕ¨ÔµÍÒÊÒ ÃÑ¡·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐà·È

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 5

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å
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ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

คะแนนความพึงพอใจของบุคลากรในการทํางานอยางตํ่า รอยละ xx

คะแนนการประเมินหลักสูตร จากผูทรงคุณวุฒิ อยางตํ่า รอยละ xx

อัตราการไดงานทําของนักศึกษาอยางตํ่า รอยละ xx

ºÃÔËÒÃ¤³ÐãËŒä´Œ ¼ÅÅÑ¾¸�·Õè´Õ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มผีลงานการแขงขันของผูเรยีน ทีป่ระสบความสาํเรจ็การแขงขัน หรอืไดรบัการยอมรบั

ในระดับประเทศ หรือระดับอาเซียน ในสาขาของตน อยางนอย xx โครงการ

มีผลงานการแขงขันของผูเรียน ที่ประสบความสําเร็จในการแขงขัน หรือไดรับการยอมรับ

ในระดับประเทศ หรือระดับอาเซียน ในสาขาของตน อยางนอย xx โครงการ

มีผลงานโครงการ หรือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย หรือชุมชน ดานสังคม หรือ 

สิ่งแวดลอม อยางนอย xx โครงการ

ÊÃŒÒ§ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¡‹§ áÅÐ ́ Õ”  ãËŒà»š¹·Õè»ÃÐ¨Ñ¡É� áÅÐÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»̃ÞËÒÊÑ§¤Á ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¢ŒÒÁÈÒÊµÃ� ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ÊÃŒÒ§ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¡‹§ áÅÐ ́ Õ” ãËŒà»š¹·Õè»ÃÐ¨Ñ¡É� áÅÐÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»̃ÞËÒÊÑ§¤Á ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¢ŒÒÁÈÒÊµÃ� ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤³º´Õ
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ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

มแีผนการสอนทีต่นไดรบัมอบหมาย แสดงไวใน Website ของคณะ หรอืสถาบนัลวงหนา

อยางตํ่า xx วัน

คะแนนการประเมินการสอนอยางตํ่า xx วัน

จํานวนผลงานวิจัยอยางตํ่า xx ผลงาน

จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางตํ่า xx โครงการ

à»š¹ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè´Õ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ครผููสอนมกีารนาํเทคโนโลยีมาใชในการเรยีนการสอน คิดเปนรอยละ xx ของแผนการสอน

มีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสาร

ทํางานรวมกันใหกับผูเรียน อยางนอย รอยละxx

¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¹¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ Ố¨Ô·ÑÅ
ãËŒ¡Ñº¼ÙŒàÃÕÂ¹à¾×èÍà»š¹¾ÅàÁ×Í§´Ô¨Ô·ÑÅ·Õè´Õ

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงาน และบรรลุเปาหมายการจัดสรรบุคลากร

ตามตําแหนงได รอยละ xx

ครผููสอน มกีารใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรยีนการสอน ในการตดิตอสือ่สาร

กับผูสอน และการทํางานรวมกัน รอยละ xx

ดานการบรหิารงานท่ัวไป ใหเปนไปตามแผนงานการลดคาใชจาย (ไมนับเงนิเดอืนและ

สวัสดิการ) ตอบุคลากรลดลงรอยละ xx จากปที่ผานมา

ºÃÔËÒÃ§Ò¹§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ãËŒà»š¹ä»µÒÁá¼¹§Ò¹ áÅÐºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃãªŒ
§º»ÃÐÁÒ³ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 4

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 2

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ÍÒ¨ÒÃÂ�
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ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีสวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ  อยางนอย xx ฝาย

มกีารพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่งในสาขาวชิาท่ีสอน โดยมกีารเขารวมอบรมอยางนอย 

xx ชั่วโมง

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

 อยางท่ีไดกลาวมาขางตนวา OKRs ที่นําเสนอ

ในบทนี้ เปนเพียง “ตัวอยาง” เทานั้น ไมไดหมายความวา

ทุกสถานศึกษาจะตองมี OKRs ดังกลาว สถานศึกษาใด

ทีค่ดิวาวัตถุประสงคหรอืผลลพัธหลกัในขอใดไมเหมาะสม 

ก็สามารถปรับใหเขากับบริบทของสถานศึกษาได ท้ังน้ี 

ตามหลักการของ OKRs แลว ผูปฏิบัติงานควรจะเปน

คนตั้ง OKRs ขึ้นมาเอง ไมใชการบังคับจากผูบริหาร

แตประการใด แตผูบริหารก็สามารถใหขอคิดเห็นได

ในกรณีท่ีมีความเห็นวา OKRs ท่ีตั้งมาน้ัน ไมตรงกับ 

OKRs ขององคกร ในบทถัดไปจะไดนําเสนอการนําเอา 

OKRs ไปใชในทางปฏิบัติหลังจากท่ีไดมีการออกแบบ 

OKRs เรียบรอยแลว

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢ŒÍ·Õè 3
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 หลงัจากทีไ่ดนําเสนอตวัอยางของ OKRs ในบทที ่3 

ที่ผานมาแลวนั้น ในบทนี้จะนําเสนอแนวทางการนําเอา 

OKRs ไปใชในทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา อยางไร

ก็ตาม เน้ือหาในบทน้ี เปนเพียงขอเสนอแนะแนวทาง

เทาน้ัน สถานศึกษาแตละแหง สามารถนําไปปรับใชให

เหมาะกับบริบทของแตละสถานศึกษาไดตอไป

¢Ñé¹µÍ¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¹íÒàÍÒ OKRs ä»ãªŒã¹·Ò§» Ô̄ºÑµÔ

 1. การทําความเขาใจในแนวคิดของ OKRs 

  เพ่ือใหการนําเอา OKRs ไปใชเกิดผลสูงสุด 

สถานศึกษาควรจะทําความเขาใจในแนวคิด OKRs 

ใหกับบุคลากรทุกคนในองคกร เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ตรงกัน ไมเชนนั้น หากมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนแลว 

จะทําใหเกิดความสับสนในองคกร

 2. เริ่มตนออกแบบ OKRs 

  ในการออกแบบ OKRs น้ัน ผูบรหิารระดบัสงูสดุ

ของสถานศึกษาจะตองออกแบบ OKRs ของสถานศึกษา

ขึ้นมากอน และจึงใหผูบริหารรองลงมาออกแบบ OKRs 

ของตนเอง และคอยเปนครูหรืออาจารยแตละทาน

ออกแบบ OKRs ไปตามลําดับขั้น ตามตัวอยางที่เสนอไว

ในบทที่ 3

 3. สือ่สารใหทุกคนเขาใจวธีิการนําเอา OKRs ไปใช

  หลงัจากทําการออกแบบ OKRs เสรจ็เรยีบรอย

แลว องคกรควรจะทําความเขาใจกับทุกคนในองคกร 

ถึงการนําเอา OKRs มาใช เชน ในเรื่องการประเมินผล

การทํางาน หรือเรื่องอื่น ๆ  ที่จะไดนําเสนอตอไป

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¹íÒàÍÒ OKRs 
ä»ãªŒã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔº··Õè 4

 4. เริ่มนําไปใชในทางปฏิบัติ

  วิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทุกคนในองคกรสามารถ

เขาใจในการใช OKRs ไดเปนอยางดี คือการเริ่มนําไป

ใชจริง เพราะในระหวางการใชนั้น อาจจะพบขอขัดของ 

ซึ่งผูใชก็จะเริ่มท่ีจะตองทําความเขาใจในแนวคิดน้ี

ใหดขีึน้ ในชวงแรกของการใช อาจจะยังตองมกีารปรบัปรงุ

แกไข OKRs ซึ่งเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนกับทุกองคกร

ทีใ่ช OKRs แตเมือ่ใชไปเรือ่ย ๆ   ก็จะมคีวามเขาใจมากขึน้ 

และจะสามารถนําเอา OKRs ไปใชไดดีที่สุด

µÒÃÒ§àÇÅÒã¹¡ÒÃ¹íÒàÍÒ OKRs ä»ãªŒ

 เน่ืองจากลักษณะของแตละสถาบันการศึกษามี

ความแตกตางกัน ไมวาในแงของขนาดของสถาบัน 

เชน ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ หรือลักษณะของสถาบัน 

ดังน้ัน ตารางเวลาในการนําเอา OKRs ไปใชที่นําเสนอน้ี 

จะเปนเพียงแคตัวอยางท่ีนําเสนอเปนแนวทางเทานั้น 

แตละสถาบันสามารถนําไปปรับใชไดใหเหมาะสมของ

แตละองคกรของตัวเองไดตอไป
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 1. กอนวนัเปดภาคเรยีนการศกึษาประมาณ 1 เดือน 

  ผูบริหารระดับสูงควรเริ่มออกแบบ OKRs ของ

สถานศึกษาใหแลวเสร็จ และจัดการประชุมผูบริหาร

สถานศึกษา และใหผูบริหารสถานศึกษาในแตละฝาย 

OKRs ใหแลวเสร็จ โดยใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห

 2. กอนวันเปดภาคเรียนการศึกษาประมาณ 

15 วัน 

  ผูบริหารสถานศึกษา นําเสนอ OKRs ของ

สถานศึกษาในภาพรวม และของแตละดานใหกับครูและ

อาจารยไดทราบ เพ่ือใหครแูละอาจารย นาํไปสราง OKRs 

ของแตละคน

  3. กอนวันเปดภาคเรียนการศึกษาประมาณ 

7 วัน

   ครูและอาจารยทุกคนนําสง OKRs ของแตละคน 

ถาสถานศึกษาไมมีขนาดใหญมากนัก ก็อาจจะใหครู

และอาจารยนําเสนอ OKRs ของตนเองใหกับทุกคน

ไดรับทราบ หากสถานศึกษามีขนาดใหญมาก ก็อาจจะ

สรางระบบ เชน  Intranet ในการประกาศ OKRs ของ

บุคลากรทุกคน เพ่ือใหเห็นความสอดคลองเชื่อมโยง

ของ OKRs หากพบวา OKRs ของบุคลากรคนใดยังไม

สอดคลอง ผูบริหารอาจจะใหขอแนะนําเพ่ือนําไปปรับ

ตอไป

  4. วันเปดภาคเรียนการศึกษา

  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจะมี OKRs 

เปนของตนเอง และพรอมที่จะเริ่มดําเนินการเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคและผลลัพธหลักที่ไดตั้งเอาไว

 5. ระหวางภาคการศึกษา

  ผูบ ริหารรวมท้ังครูและอาจารย นําเสนอ

ความกาวหนาของ OKRs ของแตละคน โดยรูปแบบอาจจะ

แตกตางกันไป เชน ผูอํานวยการโรงเรียนอาจจะจัด

การประชุมเพ่ือสอบถามความกาวหนากับผูบริหาร

ในแตละฝายงาน และผูบริหารอาจจะใหแตละฝายงาน

จัดประชุมเพื่อสอบถามความกาวหนากับครูและอาจารย

ตามลําดับ โดยความถ่ีอาจจะแลวแตเหมาะสม โดย

อาจจะทําอยางนอย 1 ครัง้ในระหวางภาคเรยีนการศกึษา 

เชน ชวงกลางภาคเรียนการศึกษา เปนตน

  สําหรับสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจะจัด

ประชุมพรอมกันท้ังหมด และสอบถามถึงความกาวหนา

ของ OKRs ของครูและอาจารยแตละคน โดยการจัด

ประชุมนี้อาจจะใชการประชุมท่ีจัดเปนประจําอยูแลว

ก็ได ไมจําเปนตองจัดประชุมเปนลักษณะเฉพาะ (แตถา

หากพิจารณาแลววา เวลาไมนาจะพอ ก็จะจัดประชุม

แยกก็ได)

 6. ปลายภาคการศึกษา

  ผูบริหารระดับสูงสุดของสถานศึกษาใหขอคิด

เห็นเกี่ยวกับ OKRs ของผูบริหารระดับรองลงมาในแตละ

ฝาย เพ่ือจะไดหาหนทางรวมกันในการพัฒนาในสิ่งท่ี

ตัง้ไวใน OKRs ประสบความสําเร็จตอไป (หรือหากประสบ

ความสําเร็จแลว ก็อาจจะเปนบทเรียนท่ีเปนแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีท่ีสุด ท่ีสามารถนําไปใชไดตอไป) นอกจากนี้ 

ผูบริหารในแตละฝายก็ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ OKRs ของ

ครูและอาจารยแตละคน เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและ

พัฒนาใหดีขึ้นตอไป

  การใหขอคิดเห็นน้ี หากเปนไปไดควรทํา

ใหลักษณะหนึ่งตอหน่ึง เพ่ือใหสามารถพูดคุยกันได

อยางเต็มท่ี โดยจุดมุงหมายของกิจกรรมนี้คือการเรียนรู

เพ่ือการพัฒนา ไมใชเรื่องของการประเมินผลการทํางาน

เพื่อเลื่อนขั้น หรือเลื่อนเงินเดือนแตประการใด

 7. ปดภาคการศึกษา

  ผูบริหารอาจจะพิจารณาจัดงานท่ีแสดงถึง

ความสําเร็จของ OKRs ในภาคการศึกษาท่ีผานมา   
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และเตรียมพรอมท่ีจะสราง OKRs สําหรับในภาค

การศึกษาถัดไป ตามที่นําเสนอในขอที่ 1

ËÅÑ¡¡ÒÃÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃãªŒ OKRs

 John   Doerr     ผูนาํเอา OKRs  ไปใชใน  Google  ไดกลาวถึง

แนวคิดที่เรียกวา CFR ซึ่งจะมีสวนชวยให OKRs ประสบ

ความสาํเรจ็ (Doerr, 2018) โดย C หมายถึง  Conversation 

หรือการสนทนา F หมายถึง Feedback หรือการให

ขอมลูยอนกลบั และ R หมายถึง Recognition หรอืการให

การยอมรับ โดยสถานศึกษาแตละแหงสามารถนําไป

ปรับใชไดดังนี้

 1. Conversation หรือการสนทนา

  ในระหวางการใช  OKRs  ผูบริหารจะสามารถ

นําเอา OKRs เปนเครื่องมือในการสนทนากับครูและ

อาจารยแตละคนได ทั้งนี้เพ่ือใหเห็นความกาวหนาของ

สถานศึกษาและความกาวหนาในการทํางานของ

แตละคน การสนทนาในรูปแบบน้ี มีจุดมุ งหมาย

ในเรื่องการเรียนรูและพัฒนาไปรวมกัน เพ่ือทําใหเกิด

ความกาวหนาในการทํางานเทานั้น

 2. Feedback หรือการใหขอมูลยอนกลับ

  ผูบริหารอาจจะใช OKRs ในการใหขอมูล

ยอนกลับกับครูหรืออาจารย โดยขอมูลยอนกลับน้ี 

มีวัตถุประสงคท่ีจะเปนการแลกเปลี่ยนกันวา สิ่งท่ีได

ทําไปแลวนั้น สําเร็จหรือไมสําเร็จ เพราะอะไร หากสําเร็จ 

ก็จะสามารถนํามาสรางเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดได 

แตหากไมสําเร็จก็จะไดนํามาพิจารณารวมกันวา จะตอง

ทําอยางไรเพ่ือใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต ท้ังนี้ 

การใหขอมูลยอนกลับนี้ ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใช

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจารยหรือ

ผูบริหารแตประการใด

 3. Recognition หรือการใหการยอมรับ

  เน่ืองจาก OKRs ไมไดเปนเครื่องมือท่ีจะนํา

มาใชในการประเมินผลการทํางานเพ่ือเลื่อนขั้นหรือ

ขึ้นเงินเดือน ดังนั้น การสรางแรงจูงใจเพื่อใหทุกคนอยาก

ที่จะทําตาม OKRs คือการใหการยอมรับ เชน การจัดงาน

เพ่ือยกยองคนทีส่ามารถทํา OKRs ไดทาทายและกาวหนา

ไปอยางมาก งานในลักษณะนี้ไมใชทําเพื่อใหการยอมรับ

ผูทีท่าํ OKRs สาํเรจ็แตเพียงอยางเดยีว แตเปนการแลกเปล่ียน

ความรู  เ พ่ือใหครูและอาจารยสามารถนําตัวอยาง

ของความสาํเรจ็นัน้ไปใชกับตนเองไดอกีดวย นอกจากน้ัน 

ในหลาย ๆ ครั้ง ก็อาจจะนําเอากรณีศึกษาตัวอยางของ

การใช OKRs ที่ลมเหลว ที่ครูและอาจารยบางทาน อยาก

จะมาเลาใหทานอื่น ๆ  ฟง เพ่ือเปนบทเรียนใหทานอ่ืน ๆ   

ตองระมัดระวังอีกดวย

OKRs ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

 ตามท่ีไดกลาวไวกอนหนาน้ีวา OKRs ไมใชเครือ่งมอื

ในการประเมินผลการทํางานของครูและอาจารย หรือ

ผู บริหาร  แต เปน เครื่ อ งมือในการ เ พ่ิมผลิตภาพ 

(Productivity) มากกวา ดังน้ันขอเสนอการใช OKRs 

สําหรับสถานศึกษาของรายงานฉบับนี้จึงเสนอให

แยกการใช OKRs ออกจากระบบการประเมินผล

การแยก OKRs ออกจากระบบการประเมินผล

เพ่ือเลื่อนขั้นหรือขึ้นเงินเดือน จะมีขอดีอยู 2 ประการ

คือ ทุกคนจะกลาท่ีจะตั้ง OKRs ท่ีมีความทาทาย 

เนื่องจากถึงแมวาจะไมสามารถทําไดถึงเปาหมายที่ตั้งไว 

ก็จะไมไดสงผลใดๆ ตอเงินเดือนหรือการเลื่อนข้ัน 

อีกประการหน่ึงคือ การท่ี OKRs ไมไดถูกนํามาใช

ในการประเมินผล จะทําใหทุกคนมีความคิดสรางสรรค

มากขึน้ อาจจะเลือกทําอะไร ท่ีตามปกตอิาจจะไมกลาทาํ 

เพราะกลัววาจะไดคะแนนประเมินท่ีดี และความคิด
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สรางสรรคหรือนวัตกรรมเหลานี้ อาจจะมีสวนชวยทําให

การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เปน

ไปได

 อยางไรก็ตาม OKRs ถึงแมวา OKRs จะไมถูกนํา

มาใชในการประเมินผลการทํางานของครูและอาจารย 

หรือผูบริหารโดยตรง แตก็เปรียบเสมือนผลงานของครู

และอาจารย รวมทัง้ผูบรหิาร และยังเปนผลงานท่ีจบัตองได 

วัดผลได OKRs ก็ยังถือวามีความสําคัญในการทํางาน

อยูเชนกัน

OKRs ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

 ถึงแมวา OKRs จะไมไดถูกนํามาใชในประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา แตบทบาท

สําคัญประการหนึ่งของ OKRs ที่อาจจะนํามาใชใน

สถานศึกษา คือ การเปนเครื่องมือในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถาบันการศึกษาน้ัน ๆ จากที่ไดกลาว

มาแลวในบทที่  1 วาขณะนี้รัฐบาลโดยกระทรวง

ศึกษาธิการไดมีนโยบายใหแตละสถานศึกษาสามารถ

สรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาเองได 

และสามารถรองขอใหหนวยงานภายนอกทําการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาไดตามความสมัครใจ (ยกเวนในกรณี

ที่สถานศึกษานั้น ๆ มีปญหาท่ีหนวยงานตนสังกัด

เห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการประเมินคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาอยางเรงดวน)

    ระบบ OKRs จึงเปนเหมือนระบบที่เรียกวา 

Tai lored Made คือมีความยืดหยุนและสามารถ

ปรับใชใหเขากับบริบทของแตละสถานศึกษาได โดยมี

จุดเริ่มตนจากมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับดังที่

ไดแสดงตวัอยางไวในบทท่ี 3 ท่ีผานมา เมือ่ส้ินปการศกึษา 

สถานศึกษาสามารถนําเสนอ OKRs เพื่อเปนการประกัน

วาคณุภาพการศกึษาของสถาบนัน้ัน อยูในระดบัท่ีเพียงพอ 

และยังเปนเครื่องมือท่ีสามารถใชในการวิเคราะหหา

จุดออนจุดแข็งของสถาบัน อันจะนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไดในที่สุด

»Þ̃ËÒ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ố ¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃãªŒ OKRs ã¹Ê¶ÒºÑ¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

 เชนเดียวกันกับองคกรอื่น ๆ   การนําเอา OKRs 

ไปใช โดยเฉพาะในชวงเร่ิมตน สถาบันการศึกษาอาจจะ

ประสบกับปญหาดังตอไปนี้

 1. การตั้งเปาหมายใน OKRs ไมทาทาย

  ปญหา น้ีอาจจะเ กิดจากความกลั วหรือ

ความกังวลวา ในท่ีสุดแลว ผูตั้ง OKRs จะไมสามารถ

ทําไดบรรลุเปาหมาย และอาจจะสงผลตอการประเมิน

ผลการทํางาน ซึ่งวิธีแกในเร่ืองน้ีคือการชี้แจงใหกับ

ทุกคนเขาใจวา  OKRs เปนเครื่องมือที่ใชในการเรียน

รูและพัฒนา ไมไดใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผล

การทํางานแตประการใด

 2. เอางานประจําท่ัว ๆ    ไปท่ีไมไดมีความสาํคัญ

มาตั้งเปนวัตถุประสงค

  โดยท่ัวไปแลว หลักการของ OKRs คือ

ความพยายามในการตั้งวัตถุประสงคที่มีความทาทาย 
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เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร แตหลาย ๆ   ครั้ง 

หลายคนก็ยังมีการนําเอางานประจําทั่ว ๆ ไปมาตั้งเปน

วัตถุประสงค เชน ถาครูตั้งวัตถุประสงคเพียงแคสอน

ใหครบจํานวนชั่วโมง แบบนี้ ก็จะยังไมเปนวัตถุประสงค

ที่ดี เพราะการสอนใหครบ ยังไมไดหมายถึงการบรรลุ

ความสําเร็จ เปนตน วิธีการแกไขคือการใหความรู

ความเขาใจในเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะผูบริหารอาจจะ

ใหขอคิดเห็นเพื่อใหครูและอาจารยนําไปปรับปรุงกอนนํา

ไปใชตอไป

 3. การตั้งวัตถุประสงค ท่ีไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคขององคกร

  เชน หากองคกรมกีารตัง้วัตถปุระสงคใหนักเรยีน

เปนคนด ีการตัง้วตัถุประสงคในระดบัลางลงมา ก็ตองเนน

เก่ียวกับความเปนคนดีของนักเรียน มากกวาการตั้ง

วัตถุประสงคในเรือ่งคะแนนสอบ อยางนีเ้ปนตน วธีิการแกไข

ก็เปนลกัษณะเดยีวกัน ดงัท่ีไดอธิบายกอนหนานี ้คือควรให

ความรูความเขาใจ และมีขอคิดเห็นใหทําการปรับปรุง 

กอนนําไปใชจริง

 4. การตั้งผลลัพธหลักจํานวนมากหรือนอย

จนเกินไปและไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว

  สวนใหญปญหานี้เกิดจากการที่ผูออกแบบ 

OKRs ยังไมเขาใจในหลักการของ OKRs เลยนําเอา

ตัววัดเดิมๆ ที่เคยใชกันอยู (เชน ตัววัดที่ไดจากการทํา

รายงานการประเมินตนเอง) มาใสใหเปนผลลัพธหลัก

ใน OKRs ซึ่งอาจจะมีจํานวนมากหรือนอยจนเกินไป 

ที่สําคัญตัววัดเหลานั้น อาจจะไมสอดคลองกับวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไวเลย วิธีการแกไขคือการนําเสนอวัตถุประสงค

และผลลัพธหลักของท้ังสถาบันใหทุกคนไดเห็น และได

มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผูบริหารจะตอง

ใหความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวกับทุกคนในองคกร

  ในชวงแรกนั้น ความสับสนในการสราง

และนําเอา OKRs ไปใชในองคกรเปนเรื่องที่เปนปกติ

และมักจะเกิดขึ้นกับหลายองคกร ขอแนะนําที่มักจะชวยลด

ปญหาลง คือ ในองคกรควรจะมีบุคคลอยางนอย 1 คน

ท่ีเปนผูท่ีเขาใจเร่ือง OKRs เปนอยางดี (อาจจะเรียกวา 

OKRs Champion หรือจะเปนชื่ออื่น ๆ ก็ไดตามความ

เหมาะสม) ซึ่งจะทําใหหนาท่ีใหกระบวนการ OKRs 

เปนไปตามกําหนด คอยรวบรวม OKRs และคอยตอบ

คําถามขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับ OKRs เพ่ือให OKRs 

ถูกนําไปใชไดอยางราบรื่นมากที่สุด

  จากตัวอยางการออกแบบ OKRs ท่ีไดนําเสนอ

ในบทท่ี 3 และขอเสนอการนําเอา OKRs ไปใชในทาง

ปฏบิตัทิีไ่ดนําเสนอในบทนี ้จะนาํไปสูบทสรปุถึง แนวทาง

การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

โดยใชแนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs: Objective 

and Key Results ในบทสุดทายตอไป
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 บท สุ ด ท า ย จ ะ เ ป น บ ท ส รุ ป สํ า ห รั บ ก า ร

ศึกษานี้  ประโยชนของการศึกษาท่ีมีตอ

สถานศึกษาและภาครัฐ พรอมท้ังขอจํากัดในการศึกษา 

และขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคตโดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้

¡ÒÃãªŒ OKRs ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
 จากปญหาในเรื่องระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในอดีต ที่หลายครั้งมีการ

วัดผลที่อาจไมตรงกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งเปน

สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ในหลาย ๆ แหง กลายเปนงานเอกสาร ซึ่งนอกจาก

ไมไดชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลว ยังมีสวน

ทําใหครูและอาจารยเสียเวลาสอน เพ่ือที่จะทํางาน

เอกสารเหลานี้ จากปญหาดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ

จึงไดปรับระบบการประกันและประเมินคุณภาพการ

ศึกษาใหม โดยใหอํานาจกับสถานศึกษาในการสราง

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไดเอง เพ่ือใหตรง

กับบริบทท่ีหลากหลายของสถานศึกษาแตละแหง

อยางไรก็ตาม เนื่องจากความพรอมของสถานศึกษาใน

แตละแหงอาจจะมีความแตกตางกัน สําหรับแหงท่ีมี

ความพรอม ก็จะสามารถสรางระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาไดเอง แตแหงท่ีอาจจะยังไมมีความพรอม 

การนําเสนอแนวทางการสรางระบบการประกันศึกษา

เพ่ือใชเปนตัวอยาง ก็จะมีประโยชนอยางย่ิงสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษาเหลานั้น

º·ÊÃØ»º··Õè 5

 ระบบ OKRs เปนระบบที่ไดกําลังไดรับความนิยม

อยางมากในปจจบุนัในการบรหิารจดัการองคกร หลงัจาก

ไดรับการพิสูจนแลววาระบบน้ีมีสวนชวยใหองคกร

อยาง Google ประสบความสําเร็จในระดับโลกมาแลว 

โดยระบบน้ีจะเปดโอกาสใหบุคลากรแตละคนของ

องคกร ตั้งวัตถุประสงคและผลลัพธหลักในการทํางาน

ของตนเอง เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลลัพธหลักของฝายงาน และขององคกรการศึกษาน้ี  

จึงไดนําเสนอแนวทางการออกแบบ OKRs สําหรับ

สถานศึกษาในแตละระดับ โดยยึดเอามาตรฐาน

การศกึษาของชาตมิาเปนจดุเร่ิมตน รวมทัง้เสนอแนวทาง

ในการใช OKRs สําหรับสถานศึกษาเหลาน้ัน  อยางไร

ก็ตามผลการศึกษาน้ีเปนเพียงแค “แนวทาง” เทานั้น 

ไมไดมีจุดประสงคที่จะตองใหสถานศึกษาทุกแหง

ทําตามในรูปแบบนี้ท้ังหมด ซึ่งโดยหลักการแลว OKRs 

ของแตละองคกรจะมีลักษณะที่แตกตางกันอยูแลว 

เนื่องจากวัตถุประสงคของแตละองคกรก็จะมีความ

แตกตางกัน ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรแคจะนําไปใช

เปนแบบอยางในการออกแบบระบบ OKRs ของตนเอง 

รวมถึงสามารถปรับใช OKRs ไดตามความเหมาะสม

ตอไป
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»ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Õé·ÕèÁÕµ‹ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
 สถานศึกษาสามารถนําเอาแนวคิดการออกแบบ

และการนํา OKRs ที่ไดนําเสนอในการศึกษาครั้งน้ี 
ไปทดลองใชในสถานศึกษาของตนเอง โดยเริ่มจาก
การสราง OKRs ในระดับของสถานศึกษากอน และไปถึง
ระดับฝายไปจนถึงในระดับของครูและอาจารยแตละคน 
หากสถานศึกษาสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติได โดยมี
การปรับใหเขากับบริบทของแตละสถานศึกษา ก็เชื่อวา 
OKRs จะกลายเปนระบบที่มีสวนสําคัญในการประกัน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแตละ

ระดับไดในที่สุด

»ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Õé·ÕèÁÕµ‹ÍÀÒ¤ÃÑ°
 ปญหาประการหน่ึงทีโ่รงเรยีนหลายแหงประสบ คอื 

การท่ีหนวยงานกลางมกัจะมนีโยบายและโครงการมาเปน
จาํนวนมาก ท่ีบังคบัใหโรงเรยีนไดทําตาม จงึทาํใหครแูละ
อาจารยตองเสียเวลามาในการดําเนินโครงการเหลาน้ัน 
จนหลายคร้ังก็สงผลกระทบตอการเรยีนการสอน  อยางไร
ก็ตาม หนวยงานภาครัฐเหลานี้ ก็มีเจตนาที่ดี ที่พยายาม
จะดําเนินโครงการตาง ๆ เหลานี้ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกระทรวงหรือของรัฐบาล เพียงแตปญหาคือ เมื่อเปน
การบังคับแลว โครงการหลายโครงการก็อาจจะไมได
เหมาะสมกับโรงเรียนในทุกระดับและในทุกประเภท 
อันทําใหในท่ีสุดแลวโครงการหลายโครงการก็ลมเหลว
ไปในที่สุด
 ระบบ OKRs สามารถนาํมาใชเพือ่แกปญหาเหลานี ้
โดยกระทรวงหรือหนวยงานกลางที่มีหนาท่ีในการสราง
นโยบาย กจ็ะเริม่เพียงแคตัง้วัตถุประสงคและผลลพัธหลกั
ที่ตองการ และเปดโอกาสใหเขตพ้ืนท่ีหรือสถานศึกษา
ไดตัง้วัตถุประสงคและผลลพัธหลกัของตนเอง โดยจะตอง
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานกลาง 
ดังนั้นดวยวัตถุประสงคเดียวกัน แตละสถานศึกษาอาจ
จะเลือกดําเนินโครงการที่แตกตางกัน แตเหมาะสมกับ
แตละบริบทของสถานศึกษาได และการกระทําแบบนี้ 
โอกาสทีโ่ครงเหลานัน้จะประสบความสาํเรจ็ นาจะสงูกวา 

การท่ีหนวยงานกลางจะคิดโครงการให และบังคับให
ทุกสถานศึกษาปฏิบัติตาม
 OKRs จึงนับเปนเครื่องมือท่ีนาจะทําใหเกิด
ประโยชนกับหนวยงานกลางภาครัฐในการขับเคลื่อน
นโยบายตาง ๆ    โดยมกีารเปดโอกาสใหแตละสถานศกึษา
เลือกทําดวยตัวเองผานระบบ OKRs นอกจากนั้น 
ยังจะมสีวนในการสรางความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม
การศกึษาใหเกิดขึน้ในระดบัโรงเรยีน หรอืแมกระทัง่ระดบั

ครูและอาจารยอีกดวย

¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 เ น่ืองจากเวลาท่ีใชในการศึกษาครั้ง น้ีมี เวลา

คอนขางจํากัด ดังน้ันการออกแบบ OKRs และขอเสนอ

การนําเอา OKRs ไปใชในทางปฏิบัติ ท่ีไดนําเสนอ
ในรายงานฉบับน้ี จึงมาจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนหลัก นอกจากน้ี ก็ไดมีการ
สอบถามจากผูบริหารสถานศึกษาบางเทาที่ เวลา
จะเอื้ออํานวย ผลการศึกษาน้ีจึงยังเปนเพียงขอเสนอ
จากขอมูลท่ีจํากัด นอกเหนือจากนั้น จากการทบทวน
งานวิจัยท่ีเก่ียวของก็ยังไมพบรายงานของการใช OKRs 
ในสถาบันการศึกษาแตอยางใด อาจจะเนื่องมาจาก 
OKRs อาจจะเพ่ิงไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย
ในระยะเวลาไมนานมาน้ี (ถึงแมวาแนวคิดน้ีมีมา

ตั้งนานแลวก็ตาม)

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Í¹Ò¤µ   
 จากขอเสนอจากรายงานฉบับนี้ สถานศึกษาที่มี

ความสนใจก็อาจจะเริ่มตนทดลองนําไปใชสัก 1 ภาคการ

ศึกษา โดยอาจจะทําเปนโครงการนํารอง เร่ิมจากการ
เขาไปสรางความรูความเขาใจในแนวคิดนี้ และเริ่มตน
ออกแบบ พรอมทัง้การนําไปใชจรงิ หลงัจากนัน้ก็สามารถ
เก็บขอมูล เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นในการใช เพ่ือจะไดสรางแบบจําลองการใชในแตละ

ประเภทของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมตอไป
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