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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดกํ า หนดหลั ก การจั ด การศึ ก ษาที่ มุ งเนนเรื่ อ งคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา โดยกํ า หนด
รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบกับ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
และแนวทางการประกันคุณภาพดังกลาว จึงไดรวมกับศาสตราจารย ดร.นภดล รมโพธิ์ และคณะ
ศึกษาแนวทางการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ Objective and Key Results :
OKRs ซึ่งเปนเครื่องมือบริหารองคกรที่ไดรับความนิยมจากองคกรที่ประสบความสําเร็จระดับโลก
ในปจจุบัน เนื่องจากเปนระบบที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานและผูบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงคได
จึ ง เปนที่ น าสนใจในการนํ า มาปรั บ ใชในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา โดยมี ตั ว อยางการใชงาน
ในสถานศึกษาทุกระดับ เพือ่ เปนทางเลือกใหกับสถานศึกษาไดเรียนรูถึงเครือ่ งมือการบริหารใหม ๆ ทีจ่ ะ
นําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณศาสตราจารย ดร.นภดล รมโพธิ์ และคณะ
ทีไ่ ดดําเนินการศึกษาและจัดทําตนฉบับรายงานการศึกษา เรือ่ ง แนวทางการจัดทําระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใชแนวคิดระบบการวัดผล
แบบ OKRs: Objectives and Key Results ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักการศึกษา ครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการนําแนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชในการจัดทําระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาตอไป

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถ
สรางระบบการประกั น คุ ณ ภาพไดดวยตนเอง ซึ่ ง จะมี ส วนชวยแกปญหาที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น
จากการที่ระบบการประกันคุณภาพมีตัวชี้วัดที่ออกแบบมาจากสวนกลางอาจจะไมตรงกับ
บริบทของสถานศึกษาในแตละแหงนั้น เพื่อทําใหสถานศึกษาไดมีทางเลือก การศึกษานี้
จึง ไดนํา เสนอแนวทางของการตั้ง วั ต ถุ ป ระสงคและผลลั พ ธหลั ก (Objective and Key
Results: OKRs) ซึ่งเปนระบบที่ถูกใชอยางแพรหลายในองคกรชั้นนําระดับโลกและองคกร
หลายองคกรในประเทศไทย
รายงานฉบั บ นี้ ไ ดเริ่ ม ตนนํ า เสนอถึ ง ที่ ม าและความสํ า คั ญ ในการนํ า ระบบ OKRs
ไปใช และไดมีการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตั้งแตเรื่องของทฤษฎีการตั้งเปาหมาย ระบบ
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management By Objectives: MBOs) ซึ่งเปนที่มาของ
ระบบ OKRs รวมถึงระบบการประกันคุณภาพในประเทศไทยและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ไดนําเสนอตัวอยางของการจัดทําระบบ OKRs สําหรับ
สถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนตน มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
อาชี ว ศึ ก ษา และอุ ด มศึ ก ษา รวมถึ ง ไดนํ า เสนอแนวทางการนํ า เอาระบบ OKRs ไปใช
ในทางปฏิบัติของสถานศึกษา อยางไรก็ตามรายงานฉบับนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตน
เทานั้น สถานศึกษาที่มีความสนใจจะนําเอา OKRs ไปใชในทางปฏิบัติ ควรจะนําไปพัฒนา
ปรับปรุงใหเขากับบริบทของแตละสถานศึกษาตอไป
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ปนทีท่ ราบกันดีวา การศึกษาไทยมีปญหาหลาย
ประเด็นทีต่ องไดรับการแกไข และหนทางในการ
แกไขปญหาทางดานการศึกษาคือการกระจายอํานาจไปสู
โรงเรียนใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได เนือ่ งจากหากยังคง
มีการบริหารแบบรวมศูนยอยู จะทําใหการตัดสินใจหลาย ๆ
ประการทําไดอยางลาชาไมทันการณ และที่สําคัญที่สุด
คือหลายครั้งการตัดสินใจแบบรวมศูนยนั้น จะนํามาซึ่ง
ระบบที่ใชมาตรฐานเดียวกันกับสถานศึกษาทุกสถานศึกษา
ซึ่ ง มี ค วามแตกตางกั น อั น นํ า มาซึ่ ง ความสั บ สนและ
ความไมสอดคลองระหวางนโยบายทีอ่ อกมาจากสวนกลาง
กับการปฏิบัติของโรงเรียน
ในอดีตทีผ่ านมานัน้ ภาครัฐพยายามมุงเนนใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา จึงไดมีการใหสถานศึกษา
ทําการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวยการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อยางไร
ก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาในอดีตนั้นยังมีหลายประการดังต่อไปนี้
1. ระบบการประกั น คุ ณ ภาพยั ง ไมสะทอนถึ ง
ความแตกตางของสถานศึกษาแตละแหง ในอดีตนั้น
มี ก ารสรางตั ว ชี้ วั ด ที่ ถึ ง แมจะพยายามแบงแยกตาม
ลักษณะของสถานศึกษา แตก็ยังไมสามารถแบงแยก
ไดจนถึ ง ระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ ทุ ก สถานศึ ก ษา ทํ า ให
สถานศึกษาแตละแหงอาจจะถูกวัดดวยตัวชี้วัดที่ไมได
ตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงคและสภาพการดํ า เนิ น งานของ
สถานศึกษา
2. ระบบการประกันคุณภาพยังเนนการตรวจสอบ
เอกสารมากกวาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ในหลายครั้ ง
การตรวจประกันคุณภาพ กลายเปนกระบวนการในการ
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ตรวจสอบเอกสารเปนหลัก เมื่อมีเอกสารก็จะไดคะแนน
ไมมีเอกสารก็ไมไดคะแนน อันเปนทีม่ าของความพยายาม
ของสถานศึ ก ษาในแตละแหงที่ มุ งเนนในการสราง
และเก็ บ หลั ก ฐานเหลานี้ ซึ่ ง สิ้ น เปลื อ งทั้ ง เวลาและ
งบประมาณจํ า นวนมาก แตกลั บ ไมไดทํ า ใหคุ ณ ภาพ
ของการศึกษาดีขึ้นแตประการใด
3. ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ไมสอดคลองกั น ในหลายครั้ ง ตั ว วั ด ของการประกั น
คุ ณ ภาพภายในกั บ ภายนอก ซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาจาก
หนวยงานคนละหนวยงาน ไมไดสอดคลองกัน มีนิยาม
แตกตางกั น การประกั น คุ ณ ภาพจึ ง กลายเปนเหมื อ น
เปนการกรอกเอกสารที่ตองใหตรงกับนิยามของแตละ
หนวยงานที่กําหนด ซึ่งไมไดสงผลดีใด ๆ ตอสถานศึกษา
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4. ครูใชเวลามาทําเอกสารหรือตอนรับผูประเมิน
จนไมมีเวลาสอนหนังสือนักเรียน ดวยขอมูลและเอกสาร
ทีม่ เี ปนจํานวนมาก จึงทําใหครูตองใชเวลามากกับกิจกรรม
เหลานี้ จนทําใหหลายครั้ง ไมมีเวลาไปสอนหรือทบทวน
บทเรียนใหกับนักเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมหลักที่ควรเกิดขึ้น
ในสถานศึกษา
5. ผู ประเมิ น ขาดความรู ความเขาใจในบริ บ ท
ของโรงเรียน ในหลายครั้ง ผูประเมินคุณภาพไมมีความรู
ความเขาใจในบริ บ ทของแตละโรงเรี ย นอยางถองแท
ผูประเมินทําหนาทีเ่ พียงไปตรวจสอบเอกสาร และใหคะแนน
ตามเอกสารที่ เ ห็ น เทานั้ น จึ ง ไมไดทํ า ใหคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาดีขึ้นแตประการใด
จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว รัฐบาลโดยกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ไดมี น โยบายในการปรั บ เปลี่ ย นระบบ
การประกันคุณภาพขึ้นใหม โดยใหมีการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยใช
หลั ก การวา สถานศึ ก ษาสามารถออกแบบระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมไดดวยตัวเอง โดยที่
จะตองไมเปนภาระกับครูในการหาหลักฐานตาง ๆ และให
มีการประเมินคุณภาพภายนอกทีจ่ ะตองมีความสอดคลอง
กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมถึง
ผลที่ไดจากการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกนั้ น จะตองสามารถนํ า ไปใชพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดดวย รายละเอียด
ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
สามารถดูไดในภาคผนวกที่ 1 ทายรายงานฉบับนี้

อยางไรก็ตามการเปดใหสถานศึกษาแตละแหง
สามารถสรางระบบการประกั น คุ ณ ภาพขึ้ น ไดเองนั้ น
ภาครัฐมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการบอกทิศทาง
และมาตรฐานการศึ ก ษาใหเห็ น ไดชั ด เพื่ อ ไมให
สถานศึ ก ษาตางพั ฒ นาคุ ณ ภาพกั น ไปแบบไรทิ ศ ทาง
ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง ไดมี ก ารจั ด ทํ า มาตรฐานการศึ ก ษา
ในแตละระดับดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งใหใช
มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานและระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ (ภาคผนวกที่ 2)
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาพ.ศ. 2561 (ภาคผนวกที่ 3)
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
การอุดมศึกษาพ.ศ. 2561 (ภาคผนวกที่ 4)
นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อ
วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2561 (ภาคผนวกที่ 5) ที่ จั ด ทํ า โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โดยเนนคุณลักษณะ 3 ประการไดแก
1. ผูเรียนรู (Learner Person) เพื่อสรางงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู รวมสรางสรรคนวั ต กรรม (Innovative
Co-Creator) เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. พลเมืองทีเ่ ขมแข็ง (Active Citizen) เพือ่ สันติสขุ

OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 3

โดยมีคานิยมรวมไดแก “ความเพียรอันบริสุทธิ์
ความพอเพียง วิถปี ระชาธิปไตย ความเทาเทียมเสมอภาค”
โดยจะเนนคุ ณ ธรรม ซึ่ ง หมายถึ ง ลั ก ษณะนิ สั ย และ
คุ ณ ธรรมพื้ น ฐานที่ เ ปนความดี ง าม เชน ความมี วิ นั ย
ความขยัน ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบ เปนตน
อยางไรก็ ตาม ถึง แมวาในปจจุบัน สถานศึ ก ษา
แตละแหงจะไดรับอิสระในการออกแบบระบบการประกัน
คุณภาพ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาใน
แตละระดับและประเภทของสถานศึกษาแลว สิ่งที่ยัง
ตองพิจารณาตอคือหลายสถานศึกษาก็ยังไมทราบถึง
ทางเลื อ กที่ มี เนื่ อ งจากผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาหลาย ๆ
คนอาจจะไมไดมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหาร
องคกรดีพอ หรืออาจจะยังคงคุนเคยกับระบบเดิม ๆ ที่มี
คําสั่งมาจากสวนกลางใหปฏิบัติ ประกอบกับในโลกของ

การบริหารองคกรในปจจุบนั มีเครือ่ งมือบริหารตาง ๆ ทีม่ ี
ประโยชนอยู มากมายที่ อ งคกรสามารถนํ า ไปใชใน
การบริหารและพัฒนาองคกร จึงเปนสิ่งที่เปนประโยชน
หากผู บริ ห ารไดทราบถึ ง เครื่ อ งมื อ การบริ ห ารองคกร
เหลานั้น
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นอกจากนั้น ตองยอมรับวาในโลกปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกดานอยางรวดเร็ว การบริหารองคกร
แบบเดิม อาจจะไมสามารถทําใหองคกรอยูรอดไดในระยะ
ยาว ตามที่มีตัวอยางใหเห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน สถานศึกษาซึ่งเปนองคกร
ที่สําคัญองคกรหนึ่งจะตองทําการปรับตัว เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งทําใหผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองเรียนรูถึงเครือ่ งมือการบริหารใหม ๆ ทีจ่ ะนําพา
สถานศึกษาไปสูความสําเร็จ เครื่องมือการบริหารองคกร
ในปจจุบันที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก ไดแก
แนวคิดที่เรียกวา Objective and Key Results หรือ
เรียกยอ ๆ วา OKRs เปนแนวคิดที่นับวานาสนใจและ
เปนประโยชนในการพัฒนาองคกรเปนอยางยิ่ง แนวคิดนี้
เกิดขึ้นที่บริษัท Intel และถูกนํามาใชกับบริษัท Google
และมีสวนชวยให Google กลายเปนบริษัทที่ประสบ
ความสําเร็จในระดับโลกในปจจุบัน
นอกจาก Google แลว OKRs ยั ง ถู ก นํ า ไปใช
กับองคกรหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน Startup
บริ ษั ท เอกชนขนาดเล็ ก บริ ษั ท เอกชนขนาดใหญ
องคกรที่ ไ มมุ งแสวงหาผลกํ า ไรหรื อ แมกระทั่ ง ภาครั ฐ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และเมื่อองคกรเหลานี้

ไดประโยชนจากการใช OKRs ในการบริ ห ารองคกร
จึ ง เปนที่ น าสนใจวา OKRs จะสามารถนํ า มาใชใน
การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาในประเทศไทยได
หรือไม อยางไร
ดั ง นั้ น รายงานนี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงคในการจั ด ทํ า
แนวทางการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ โดยใชแนวคิ ด ระบบการวั ด ผลแบบ OKRs
เพื่อที่จะเปนทางเลือกใหกับสถานศึกษาตาง ๆ ไดตอไป
ในรายงานฉบับนี้จะแบงออกเปน 5 บท ไดแก
1) บทนํ า ซึ่ ง จะอธิ บ ายถึ ง ที่ ม าและความสํ า คั ญ
ในการศึ ก ษานี้ 2) บททบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของ
ที่จะอธิบายหลักการในเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับ OKRs
ไดแกทฤษฏีการตั้งเปาหมาย (Goal Setting Theory)
หลักการ Management by Objective (MBO) หลัก
การ OKRs และการประกั น คุ ณ ภาพ 3) ตั ว อยาง
การออกแบบ OKRs ของสถานศึ ก ษาในแตละ
ประเภทที่ ส อดคลองกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
4) ขั้นตอนการนําเอาระบบ OKRs ไปใชในทางปฏิบัติ
และ 5) บทสรุป
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ตถุ ป ระสงคหลั ก ในบทนี้ คื อ การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ OKRs
เพื่อสรางความเขาใจถึงที่มาที่ไปของหลักการ OKRs
รวมถึงทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของและเปนรากฐานของ
ความคิดเกี่ยวกับ OKRs โดยบทนี้จะไดนําเสนอ 4 หัวขอ
ไดแก ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (Goal Setting Theory)
การบริ ห ารโดยยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค (Management by
Objectives) หลั ก การวั ต ถุ ป ระสงคและผลลั พ ธหลั ก
(Objective and Key Results) และหลักการประกัน
คุณภาพ

·ÄÉ®Õ¡ÒÃµÑé§à»‡ÒËÁÒÂ (Goal Setting Theory)

เมื่ อ กลาวถึ ง คํ า วา “เปาหมาย” ความหมาย
โดยทั่วไป หมายถึงวัตถุประสงคหรือการคาดคะเนของ
แตละบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ผลลั พ ธที่ ค าดหวั ง ในอนาคตที่
ทําใหเกิดความพยายามหรือความมุงมั่นทะเยอทะยาน
ที่ ผ ลั ก ดั น ไปสู การเกิ ด พฤติ ก รรมในปจจุ บั น เพื่ อ ให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือการคาดคะเนนั้น ๆ
ซึ่ ง ในเชิ ง จิ ต วิ ท ยานั้ น เปาหมายถื อ วาเปนผลลั พ ธหนึ่ ง
ของพฤติกรรมที่มาจากจิตสํานึกหรือจิตใตสํานึก
สําหรับเปาหมายในทางทฤษฎีนั้น เรียกวา ทฤษฎี
การตัง้ เปาหมายหรือ Goal Setting Theory ถูกคิดคนโดย
Gary P. Latham และ Edwin A. Locke ในชวงทศวรรษ
1970 หรือเมือ่ เกือบ 50 ปทีผ่ านมา ซึง่ ภายใตทฤษฎีการตัง้
เปาหมายนั้น ไดระบุวาการตั้งเปาหมายถือไดวาเปน
ตัวกํากับที่สะทอนใหเห็นถึงการแสดงออกหรือพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีตอเหตุการณหนึ่ง ๆ ที่นําไปสูเปาหมาย

อั น เปนผลลั พ ธสุ ด ทายไดดี ที่ สุ ด โดยทฤษฎี ดั ง กลาว
ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ทํ า นายและอธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลของ
แรงจูงใจสวนบุคคลที่มีตอการแสดงออกของพฤติกรรม
ในการทํ า งาน การตั้ ง เปาหมายเปนการมองภาพ
ในอนาคตซึ่ ง เปาหมายจะเปนตั ว กํ า หนดพฤติ ก รรม
ของบุ ค คล โดยเปาหมายที่ ดี นั้ น จะตองมี ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้ (Latham & Locke, 2007; Locke & Latham,
1990, 2002; Latham et al. 2011 อางถึง ChamorroPremuzic et al. 2011, pp. 579-587)
1. ในการตั้งเปาหมายสวนบุคคลนั้น เปาหมาย
ที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงจะนํ า มาซึ่ ง ประสิ ท ธิ ผ ลที่ สู ง
ทํานองเดียวกันหากพิจารณาในการทํางานเปนทีม เปาหมาย
ทีม่ คี วามสอดคลองกับความคิดเห็นสวนรวมของทีมจะนํา
มาซึ่งประสิทธิผลที่สูงเชนกัน
2. การกระตุ นใหเกิ ด ความผู ก พั น ในเปาหมาย
จะนํ า มาซึ่ ง ความตั้ ง ใจและประสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง ในการ
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ดําเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายนั้น ซึ่ง
เปาหมายที่ยาก มีความทาทาย และมีความเกี่ยวของ
เชื่ อ มโยง จะชวยสรางใหเกิ ด ความผู ก พั น มุ งมั่ น ใน
เปาหมายนั้น ๆ ไดดีกวาเปาหมายที่งายและไมเกี่ยวของ
กับกิจกรรมใด ๆ ที่กําลังดําเนินการหรือจะดําเนินการ
ตามแผนที่ไดกําหนดไว (Latham, 2004, p. 126)
3. ผลสะทอนกลั บ หรื อ ผลลั พ ธจากการปฏิ บั ติ
การมีสวนรวมทัง้ ในกระบวนการตัดสินใจและการแขงขัน
ตลอดจนผลตอบแทนที่ ส อดคลองกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล จะนํามาซึง่ ความพยายามทีส่ งู ขึน้ ในการบรรลุ
เปาหมายที่ ตั้ ง ไว ซึ่ ง ในประเด็ น ดั ง กลาวนี้ ส อดคลอง
กับผลการวิจัยของ Kim & Hamner (1976, pp. 48-57)
โดยพบวา ผลกระทบอั น เกิ ด จากผลสะทอนกลั บ หรื อ
ผลลัพธจากการปฏิบตั ติ ามเปาหมายทีต่ งั้ ไวนัน้ จะชวยเพิม่
ระดับของประสิทธิภาพและความพึงใจในการทํางานและ
การตั้งเปาหมายขององคกร
ทัง้ นี้ จากผลงานวิจยั ในอดีต (ยกตัวอยางเชน ผลงาน
ของ Latham & Locke, 2007; Locke & Latham, 1990,
2002; Latham et al. 2011 อางถึง Chamorro-Premuzic
et al. 2011, pp. 579-587) ยังพบวามีสิ่งที่สงผลทําให
บุคคลเกิดแรงจูงใจเพิม่ มากขึน้ ในการทีจ่ ะกระทําการใด ๆ
เพื่อใหบรรลุในเปาหมายที่ตั้งไว ดังตอไปนี้
1. ถึ ง แมวาเปาหมายที่ ดี จ ะตองมี ค วามยาก
ความทาทาย ความเฉพาะเจาะจง ความผูกพัน ความมุงมัน่

ซึ่งทําใหคนเกิดความพยายามในการกระทําเพื่อบรรลุ
ตามเปาหมายได แตถาเปาหมายเหลานั้นมีการพัฒนา
ตัวเลือกที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับเปาหมายนั้น ๆ โดยตรง
จะเปนสิ่ ง ที่ ช วยผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การ
เพื่อบรรลุเปาหมายนั้นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ความพยายามที่จะกระทําใหบรรลุเปาหมาย
แรงจูงใจและความผูกพัน ความมุงมั่นเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ทํ า ใหที ม หรื อ บุ ค คลเกิ ด ความพยายามที่ จ ะกระทํ า
ตามเปาหมาย
3. ความสมํ่ า เสมอในความตั้ ง ใจ ความมุ งมั่ น
จะทําใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย
4. กลยุทธทีห่ ลากหลายและเชือ่ มโยงกับเปาหมาย
ตลอดจนการคนพบองคความรูใหม ๆ จะชวยสนับสนุน
การกระทําใด ๆ ตามเปาหมายนั้นใหยังดําเนินตอไปได
อยางราบรื่น
นอกจากนี้ ยั ง พบวา บุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่งมีความเชื่อ
มั่นในระดับทักษะ ความรู ความสามารถของตนเองวา
สามารถจัดการกับงานที่มีความเฉพาะเจาะจงได จะมี
ความมุงมั่นตั้งใจในเปาหมายและมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี (Appelbaum & Hare, 1996, pp. 33-47) ทั้งนี้
การที่เปาหมายมีความชัดเจนจะนํามาซึ่งความพึงพอใจ
ในเปาหมายนั้น อันจะนําไปสูการเพิ่มระดับของความ
เชื่ อ มั่ น ในตนเองที่ สู ง ขึ้ น และจะทํ า ใหความคาดหวั ง
ตอผลลัพธของเปาหมายสูงขึ้นดวย ซึ่งกระบวนการนี้
เปนการสรางแรงจูงใจจากการเพิม่ ระดับของการใหรางวัล
จากภายใน (Intrinsic Rewards) ขณะเดียวกันการให
รางวัลหรือผลสะทอนกลับจากปจจัยภายนอก (Extrinsic
Rewards) เชน การเลื่อนขั้น เพิ่มเงินเดือน การรักษา
สถานภาพการจางงานในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ การจาย
คาชดเชยตาง ๆ กรณีเจ็บปวย หรือเหตุฉกุ เฉินอันเนือ่ งจาก
การทํางานตาง ๆ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะชวยเพิ่มระดับ
ของความเชื่อมั่นในตนเองใหสูงขึ้นไดดวยเชนกัน
ภายใตการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งเปาหมายไดมี
ความพยายามในการกําหนดกรอบ แนวทางเพื่อการตั้ง
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เปาหมายที่ ดี โ ดยหลั ก การที่ เ ปนที่ รู จั ก กั น ในวงกวาง
ไดแกหลักการที่เรียกวา SMART ซึ่งตอมาในป 1981
ไดมีการนําเสนอหลักการใหมไดแก SMARTER โดย
การศึกษาของ Wade (2009, p. 294) โดย SMART และ
SMARTER มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. S หมายถึง เฉพาะเจาะจง (Speciﬁc) สําคัญ
(Significant) ท้ า ทาย (Stretching) ง่ า ย (Simple)
สรางแรงกระตุน (Stimulating) กระชับ (Succinct) ตรงไป
ตรงมา (Straight Forward) เปนเจาของ (Self-Owned)
จัดการไดดวยตนเอง (Self-Managed) ควบคุมไดดวย
ตนเอง (Self-Controlled) มีกลยุทธ (Strategic) และสมเหตุ
สมผล (Sensible)
2. M หมายถึง วัดได (Measurable) มีความหมาย
(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)
เปนที่ ย อมรั บ ได (Acceptable) มุ งเนนดํ า เนิ น การ
(Action-Oriented) บงบอกคุณลักษณะได (Attributable)
กระทําได (Actionable) มีความเหมาะสม (Appropriate)
มุงมั่นทะเยอทะยาน (Ambitious) สรางแรงบันดาลใจ
(Aspirational) เปนทีย่ อมรับได (Accepted/Acceptable)
สอดคลองเชื่ อ มโยง (Aligned) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountable) มีความเห็นพอง (Agreed) ปรับเปลีย่ นให
เขากับสถานการณ (Adapted) และสถานการณ ณ ขณะนี้
(As-If-Now)
4. R หมายถึง เปนจริงได (Realistic) เกี่ยวของ
เชื่อมโยง (Relevant) มีเหตุมีผล (Reasonable) คุมคา
(Rewarding) มุ งเนนผลลั พ ธ (Results-Oriented)
มีทรัพยากรเพียงพอ (Resources are adequate) มี
ทรั พ ยากร (Resourced) บั น ทึ ก ผลได (Recorded)
ทบทวนได (Reviewable) ทนทานตอสภาพแวดลอม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง (Robust) และเกีย่ วของเชือ่ มโยงกับพันธกิจ
(Relevant to a mission)

5. T หมายถึง มีกําหนดเวลา (Time-Based)
ทันเวลา (Timely) จับตองได (Tangible) ติดตามได
(Trackable) เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธวิ ธี (Tactical) ติ ด ตาม
รองรอยได (Traceable) นําไปสูสิง่ ทีค่ ณ
ุ ตองการได (Toward
what you want) และอีกหลายคําที่ขึ้นตน “เวลา” เชน
การจํากัดเวลา Time-Limited หรือ Time-Constrained
เปนตน
6. E หมายถึง มีจริยธรรม (Ethical) นาตื่นเตน
(Exciting) นาพึ ง พอใจ (Enjoyable) ขยายใหญได
(Extending) ประเมินได (Evaluated) สรางความผูกพัน
(Engaging) และมีพลัง (Energizing)
7. R หมายถึง บันทึกผลได (Recorded) ทบทวน
ได (Reviewed) มีรางวัล (Rewarded) เปนจริง (Realistic)
มี ค วามเกี่ ย วของเชื่ อ มโยง (Relevant) มี ท รั พ ยากร
(Resourced) และเนนการวิจัย (research-based)
จากผลการศึกษาในอดีต ยังพบอีกวาการทีบ่ คุ ลากร
มีสวนรวมในการตั้งเปาหมายทั้งในระดับองคกรอันเปน
เปาหมายระดับทีมที่ตองมีความคิดเห็นสอดคลองและ
รวมมือกันกระทําใหสําเร็จ (Wade, 2009, pp. 291-295)
หรือเปาหมายระดับบุคคลที่ตองสรางความผูกพันที่จะ
บรรลุผลสําเร็จตามเงือ่ นไขทีย่ ากและทาทายนัน้ (Latham,
2004, p. 127) การไดรับผลสะทอนกลับทั้งในรูปของ
ผลตอบแทนทีเ่ ปนรางวัลภายใน (Intrinsic Rewards) อันเปน
ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือผลตอบแทนที่เปนรางวัล
จากภายนอก (Extrinsic Rewards) ไมวาจะเปน
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ในเชิงวัตถุที่เปนตัวเงินหรือสิ่งของหรือนามธรรม อาทิเชน
คําชม กําลังใจ จะนํามาซึ่งประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ใหบรรลุ เ ปาหมายที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ ไดรั บ ปจจั ย เหลานี้
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอจะนําไปสูการเกิดความพึงพอใจ
ในงาน (Job Satisfaction) การรั บ รู ความยุ ติ ธ รรม
ภายในองคกร (Organizational Justice) และความผูกพัน
ในงาน (Job Commitment) อันจะนําไปสูพฤติกรรม
ที่สะทอนความจงรักภักดีหรือพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร (Organizational Citizenship Behavior)
ไดในที่ สุ ด (Vigoda-Gadot & Angert, 2007, pp.
119-128) และยังพบอีกวาเปาหมายที่มีความเฉพาะ
เจาะจงมีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี อง
องคกร ขณะที่เปาหมายที่มีความยากมีผลโดยตรง
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร (Jeannette
Taylor, 2013, pp. 453-464) ไดอีกดวย
ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (Goal Setting Theory) นี้
จะเปนพื้นฐานหลักในการอธิบายแนวคิดทางการจัดการ
ที่เรียกวา การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management
by Objectives) และการตัง้ วัตถุประสงคและผลลัพธหลัก
(Objective and Key Results) ตอไป

¡ÒÃºÃÔËÒÃâ´ÂÂÖ´ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ (Management
by Objectives)
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by
Objectives) หรือทีร่ จัู กกันโดยยอวา MBOs ซึง่ เปนแนวคิดที่
เกีย่ วของกับการบริหารจัดการงานโดยยึดถือวัตถุประสงค

ของงานเปนจุดมุงหมายหลักในการดําเนินงานใหบรรลุ
ผลสําเร็จ โดยมีชอื่ เรียกทีแ่ ตกตางกันออกไป เชน การบริหาร
โดยมุงที่ผลงาน (Management by Result) การบริหาร
ตามเปาหมาย (Goals Management) การบริหารโดยยึด
วัตถุประสงคและผลงาน (Management by Objectives
and Results) เปนตน แนวคิดนีถ้ กู สรางขึน้ โดยนักวิชาการ
ชื่อ Peter F. Drucker ในป ค.ศ.1954 ในหนังสือของเขา
ที่ชื่อ “The Practice of Management” โดยกระบวนการ
ในการบริหารจัดการภายใตแนวความคิดนีไ้ ดมีการพัฒนา
โดยนักทฤษฎีดานการบริหารจัดการที่มีชื่อเสียงมาอยาง
ตอเนื่อง เชน Douglas McGregor George Odiorne)
และ John Humble
MBOs ไดมีการนํามาใชในการบริหารธุรกิจ
เปนครั้งแรกในชวงทศวรรษ 1950 ในชื่อที่เรียกขณะนั้น
วา “การบริหารโดยวัตถุประสงคและการควบคุมตนเอง”
(Drucker, 1955; Dinesh & Palmer, 1998, p.
363) ซึ่งหลักการของแนวคิดนี้ คือ องคกรจะสามารถ
ประสบความสําเร็จถาหากทุกคนในองคกรมีความพยายาม
ที่ ม ากพอ มี ค วามมุ งมั่ นสู เปาหมายในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
(Drucker, 1955) ตลอดจนมีการกระจายความรับผิดชอบ
อยางทั่วถึง รวมแรงรวมใจกันเพื่อผลลัพธขององคกร
โดยลดความไมตอเนื่อง แรงตอตาน และกระบวนการ
ที่ไมจําเปน ซึ่งการใหความสําคัญกับการมุงสูเปาหมาย
เชนนี้ เ ปนแนวทางที่ ส ามารถชวยใหเกิ ด การปรั บ ปรุ ง
ผลประกอบการขององคกรได หากดําเนินการในระยะเวลา
ที่เหมาะสม (D’Aveni, 1995)
MBOs เปนหลั ก การบริ ห ารจั ด การที่ เ นนการ
กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงคที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงเพื่ อ ให
บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ไดในอนาคต รวมถึ งเปนวั ต ถุป ระสงค
ที่ ก ระตุ นใหเกิ ด การคิ ด และการกระทํ า อยางตอเนื่ อ ง
เพื่ อ ความสํ า เร็ จ ขององคกร อั น จะเปนกระบวนการ
ที่ ช วยขั บ เคลื่ อ นองคกรและความคิ ด สรางสรรค
อยางตอเนื่อง (Thomson, 1998, P.1) ทั้งนี้ หลักการ
โดยทั่ ว ไปของ MBOs คื อ กระบวนการที่ อ อกแบบ
เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดมีโอกาสในการรวมกัน
กําหนดวัตถุประสงคที่เหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชา
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ของตนเองภายใตเงื่อนไขของระยะเวลาที่สามารถ
บรรลุ เ ปาหมายตามวั ต ถุ ป ระสงคที่ ร วมกั น ตั้ ง ขึ้ น
ไดดวยความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง
(Thomson, 1998, P.1-2)
กระบวนการดังกลาวนี้แตกตางจากการบริหาร
จัดการขององคกรโดยทัว่ ไปทีม่ กั มีการกําหนดเปาประสงค
ตลอดจนความสํ า เร็ จ ตามเปาประสงคที่ ค รอบคลุ ม
การดําเนินงานทั้งองคกรโดยผูบริหารระดับสูงเทานั้น
ทําใหการตั้งวัตถุประสงคเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร
เปนการถายทอดแบบจากบนลงลางในทิ ศ ทางเดี ย ว
เมื่อขอมูลถายทอดลงมาถึงผูบริหารระดับลาง ผูบริหาร
ระดับลางก็จะเปนผูถายทอดสูพนักงานระดับปฏิบัติการ
วาจะตองดํ า เนิ น การอะไรบางตามเปาประสงคนั้ น
ขณะที่ MBOs นั้นเปนกระบวนการที่มุงเนนการพัฒนา
หรือสรางขอตกลงที่มีรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชาเกี่ ย วกั บ การตั้ ง เปาหมายที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงขึ้ น มาชุ ด หนึ่ ง และยั ง มี ก ารกํ า หนด
หลักเกณฑการวัดประเมินผลความสําเร็จที่เหมาะสม
และสามารถกระจายสูการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมเงือ่ นไขของกรอบระยะเวลาทีเ่ หมาะสม สิง่ นีจ้ ะชวย
ทําใหเกิดความผูกพันตอการที่จะกระทําเปาหมายนั้น
ใหสําเร็จ เมื่อดําเนินงานไประยะเวลาหนึ่งทั้งสองฝาย
คือผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาจะตองรวมประชุม
เพื่ อ ทบทวนผลการดํ า เนิ น งานพรอมประเมิ น ตนเอง
เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชประกอบการประเมินผล
การใหรางวั ล ในรู ป แบบตาง ๆ ทั้ ง ที่ เ ปนตั ว เงิ น เชน
เงินเดือน โบนัส หรือที่ไมใชตัวเงิน เชน การอบรมสงเสริม
ความเชี่ ย วชาญในงาน การหมุ น เวี ย นงาน ตลอดจน
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาการใหเลิ ก ปฏิ บั ติ ง านหรื อ
การลาออก เปนตน (Thomson, 1998, P.2)
MBOs ไมเพียงแตสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคลเทานั้น เพราะในปจจุบันไดมี
การนําเอาการบริหารแบบดังกลาวนี้มาประยุกตใชกับ
กระบวนการทํางานเปนทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานรวมกับทีม ที่ชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมภาวะ
ผูนํา ระบบการบริหารจัดการทีมที่เหมาะสม ความมุงมั่น

ตั้งใจตอการบรรลุในเปาหมายของทีมและความผูกพัน
ระหวางบุคคลภายในทีม ที่นําไปสูผลิตภาพของทีมและ
ความพึงพอใจในงาน (Antoni, 2005, pp. 174-184)
นอกจากนี้ MBOs ยังสามารถใชเปนกระบวนการ
ที่นําไปสูการตั้งเปาหมายขององคกร ซึ่ง Tosi et al.
(1970, p.70) ไดแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น นี้ ว า
การที่ แ ตละองคกรจะสามารถบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตาม
เปาหมายสู ง สุ ด อั น เปนเปาประสงคตามวิ สั ย ทั ศ น
ขององคกรไดนั้ น จํ า เปนตองอาศั ย การทํ า งานและ
ความพยายามรวมกั น ของทุ ก ภาคสวนและบุ ค ลากร
ทุกระดับ โดยเปาหมายของแตละคนจะตองเชื่อมโยง
กั บ เปาหมายของสวนงานที่ ป ระสานไปยั ง เปาหมาย
ขององคกรอั น เปนผลสํ า เร็ จ สู ง สุ ด ในกระบวนการ
สงตอเปาหมายจากระดั บ องคกรไปสู ระดั บ บุ ค คลให
มี ค วามสั ม พั น ธสอดคลองกั น นั้ น MBOs จะชวยให
เกิ ด การกระจายเปาหมายที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงกับ
แตละภาคสวนและระดั บ บุ ค คลขององคกรไดอยาง
แมนยํ า ซึ่ ง ชุ ด ของวั ต ถุ ป ระสงคที่ ไ ดถายทอดลงไป
ในแตละระดั บ นั้ น ยั ง เปนตั ว สะทอนคุ ณ ลั ก ษณะงาน
(Job Descriptions) โดยภาระงาน กิจกรรม หรือภารกิจ
ที่ เ หมาะสมในการทํ า MBOs จะตองมี ลั ก ษณะที่ มุ ง
ใหเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง เพื่ อ พั ฒ นาตอยอด
มากกวาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แกไข นั่ น ก็ คื อ งานที่ เ พื่ อ กอ
ใหเกิ ด นวั ต กรรม การแกปญหาในเชิ ง สถานการณ
และการพั ฒ นาเฉพาะบุ ค คล นอกจากนี้ ก ารกํ า หนด
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วัตถุประสงคนั้นสามารถเริ่มตนไดจากทุกระดับภายใต
โครงสรางองคกร แตจะตองมีความเชือ่ มโยงกับเปาหมาย
โดยทั่วไปขององคกร และสอดคลองกับหลักการปรัชญา
นโยบาย และแผนขององคกรเสมอ
การศึกษาของ Robert & Hunter (1991, pp.
322-336) พบวาการประสานการทํ า งานรวมกั น ของ
3 ปจจั ย ไดแก การตั้ ง เปาหมาย การมี ส วนรวมใน
กระบวนการตั ด สิ น ใจ และการใหขอมู ล สะทอนกลั บ
ของวั ต ถุ ป ระสงค ทํ า ใหผลลั พ ธของงานมี แ นวโนม
เพิม่ สูงขึน้ หากพิจารณาในสวนของการกําหนดวัตถุประสงค
ก็ พ บวาจะชวยกระตุ นใหเกิ ด ความกระตื อ รื อ รน
ในการลงมือปฏิบัติงาน
อีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของ
MBOs คือ ความสอดคลองและเชื่อมโยงกันระหวาง
คุ ณ ลั ก ษณะของเปาหมายและปจจั ย ดานบุ ค ลิ ก ภาพ
ของบุ ค คล ซึ่ ง ในประเด็ น ดั ง กลาวนี้ ไ ดรั บ การยื น ยั น
จากการศึกษาของ Carroll & Tosi (1970, pp. 295-305)
ที่ พ บวา คุ ณ ลั ก ษณะของเปาหมายที่ มี ค วามชั ด เจน
และมี ค วามสํ า คั ญ จะสงเสริ ม ใหเกิ ด ผลลั พ ธที่ ดี ใ น
บุคลิกภาพบางประเภท ความยากของเปาหมายและ
ลําดับความสําคัญของเปาหมายมีความสัมพันธเชิงบวก
กับเกณฑของความสําเร็จในกลุมผูบริหารระดับบริหาร
บางประเภท
MBOs ไมเพี ย งแตสงผลดี ต อการบริ ห ารใน
องคกรธุรกิจเพียงเทานั้น ในวงการดานการศึกษาไดมี
การนําหลักการบริหารนี้มาประยุกตใชเพื่อการขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวไกลในระดับสากล
ดวยเชนกัน ซึ่งกระบวนการในการนําหลักการ MBOs
มาประยุกตใชนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นตอนแรก คือ กระบวน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ต องเนนใหมี ก ารประสานงาน
รวมกั น ระหวางผู บริ ห ารและผู สอนเกี่ ย วกั บ กระบวน
การตัดสินใจและการกําหนดเปาหมาย ขั้นตอนที่สอง
คื อ กระบวนการกํ า หนดองคประกอบและโครงสราง
ภายในระบบการเรี ย นการสอน ตั้ ง แตการกํ า หนด
วัตถุประสงค รายวิชาในหลักสูตร การวัดและประเมินผล

ที่ตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้การใช MBOs
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลไดนั้ น ทุ ก ขั้ น ตอน
จะตองไมเพี ย งแตมี ส วนรวมเพี ย งในระดั บ ผู บริ ห าร
ดานการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรูเพียงเทานั้น
แตจะตองเกิดจากการรวมมือกันจากบุคลากรในทุกภาคสวน
ภายในสถานศึกษา รวมถึงผูเรียนดวยเปนสําคัญ หาก
เปาหมายทางการศึ ก ษา ที่ ถ ายทอดมาเปนกิ จ กรรม
สู ผู เรี ย นเกิ ด จากการตั ด สิ น ใจรวมกั น ยอมจะชวย
ทําใหเกิดการเรียนรูในประสบการณที่นําไปสูการเพิ่ม
ของระดั บ การรั บ รู ในความเปนเจาของรวมกั น และ
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่จะกระทําตามสิ่งที่ตนเองมีสวน
ในการกําหนดเพิ่มมากขึ้น และในที่สุดจะนําไปสูความ
พึ ง พอใจในการที่ จ ะวั ด และประเมิ น ผลคุ ณ ภาพของ
การเรียนการสอนที่สูงขึ้นอีกดวย (Newton, 1980, pp.
39-46)
กรณีศึกษาตัวอยางของการใช MBOs มาใชเพื่อ
การขับเคลื่อนงานดานการศึกษาที่นาสนใจนั้น เกิดขึ้น
ในประเทศนอรเวย โดยการศึกษาของ Yngve, & Lene
(2017, pp. 220-260) ที่พบวา ระบบการศึกษาของ
ประเทศนอรเวยนั้ น เปรี ย บเสมื อ นระบบที่ มี ทั้ ง การ
ควบรวมอํานาจ (Centralized) และการกระจายอํานาจ
(Decentralized) ทางการบริหาร ระบบการศึกษาใน
ประเทศนอรเวยไดนําเอาหลักการ MBOs มาดําเนินเปน
กลยุ ทธหลั ก ในการประยุ ก ตใชใหสอดคลองกับ บริ บ ท
เชิงสังคมและวัฒนธรรมของยุโรป โดยการแปลงคําวา
“วั ต ถุ ป ระสงค” หรื อ “Objectives” ใหมี ค วามหมาย
เปนเสมือน “พฤติกรรม” ที่สามารถวัดและทดสอบได
ขณะที่ “ความรับผิดชอบ” หรือ “Accountability” และ
การสอนเพื่ อ การทดสอบนั้ น ไดสิ่ ง ที่ มี ก ารอภิ ป รายกั น
อยางกวางขวางในประเทศนอรเวยในปจจุบัน
นอกจากนีย้ งั มีการใช MBOs เพือ่ การบริหารจัดการ
ดานการศึ ก ษาในประเทศไนจี เ รี ย โดยการศึ กษาของ
Ofojebe & Olibie (2014, pp. 1-12) พบวา การนําเอา
MBOs มาใชขับเคลื่อนและดําเนินนโยบายในพื้นที่เชิง
ทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานการศึกษานั้นสงผลดีตอการพัฒนาการ
ศึกษาของประเทศ เนื่องจากจะทําใหสถาบันการศึกษา
สามารถมองเห็นและสะทอนวิสัยทัศนทางการศึกษาของ
สถาบันไดอยางตรงเปาหมายและเห็นภาพในอนาคต
ไดชั ด เจนมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ควรมี ก ารผนวกเอา MBOs
มาบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย ตลอดจนสถาบันทางดานเทคนิคและวิชาชีพ
ตาง ๆ ซึ่งถาแตละสถาบันนําหลักการบริหารดังกลาวนี้
มาปรับใชแลว ระดับการศึกษาของประเทศไนจีเรียจะ
สามารถเพิ่มศักยภาพเขาสูการแขงขันทางการศึกษาใน
ระดับสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา การใช MBOs
มาใชในวงการการศึกษาจะทําใหเกิดผลดีตอการพัฒนา
การศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งนี้การนําหลักการบริหารนี้
มาประยุกตใช นอกจากจะตองคํานึงถึงหลักการดังที่
กลาวมาขางตนแลวนั้น Gray & Burns (1979, p. 417)
ยังไดเสนอองคประกอบสําคัญทีส่ ถานศึกษาจะตองคํานึง
ถึง 9 ประการ ดังตอนี้
1. บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของจะตองมีทักษะ
ทีจ่ ะดําเนินการตลอดทัง้ กระบวนการจนเสร็จสิน้ อันจะตอง
เริ่มตั้งแตการมีคณะกรรมการดานนโยบายการศึกษา
ที่เขมแข็งรวมกับการประเมินผลตามวัตถุประสงค
2. ระบบโครงสรางการบริหารการศึกษาจะตองระบุ
ภาระหนาที่ของสมาชิกทุกคนอยางชัดเจน
3. การประเมินผลตามวัตถุประสงคของแตละ
บุ ค คลจะตองเชื่ อ มโยงกั บ เปาหมายในภาพกวางหรื อ
วิสัยทัศนของสถาบันการศึกษา
4. หลักสูตรการเรียนการสอนจะตองไดรับการ
สนับสนุนทรัพยากรไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ
5. การประเมิ น ผลจะตองมี จุ ด มุ งหมายเพื่ อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรอั น จะเปนกลไกสํ า คั ญ
ที่จะชวยใหเปาหมายขององคกรบรรลุผลสําเร็จ
6. ระบบการบริหารจัดการจะตองประกอบดวย
การใหรางวัลและการวิเคราะหวัตถุประสงคทั้งที่ประสบ

ผลสําเร็จและที่ไมสัมฤทธิ์ผล
7. ระบบการบริหารจัดการจะตองจํากัดขอบเขต
ในการเจรจาตอรองใหอยูในระดับที่เหมาะสม
8. ควรมีการบริหารจัดการเวลาอยางเพียงพอ เนน
การดําเนินการทางเอกสารใหนอยที่สุด
9. ระบบการบริหารจัดการควรมีความยืดหยุนและ
เอื้อตอการปรับเปลี่ยนในสถานการณวิกฤติ
จะเห็นไดวา MBOs เปนระบบทีน่ าํ เอา Goal Setting
Theory มาประยุกตใช และระบบ MBOs ก็กลายเปนรากฐาน
ของแนวคิด OKRs ที่จะไดนําเสนอตอไปนี้

á¹Ç¤Ô´¡ÒÃÊÃŒÒ§ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐ¼ÅÅÑ¾¸
ËÅÑ¡ (Objectives and Key Results)

แนวคิดของการสรางวัตถุประสงคและผลลัพธหลัก
หรือที่เรียกยอ ๆ วา OKRs ไมใชแนวคิดใหม แตเปน
การตอยอดมาจากแนวคิ ด MBOs โดยในแนวคิ ด
MBOs นั้นจุดเนนจะอยูที่การสรางวัตถุประสงคเปนหลัก
อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคหลาย ๆ ขอนั้น อาจจะมี
ความคลุมเครือไมชัดเจน จึงทําใหผูปฏิบัติงานเองเกิด
ความไมแนใจวาวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้นมีความหมาย
อยางไร ยกตัวอยาง เชน การตั้งวัตถุประสงควา “ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ” อาจจะทําใหเกิดความไมแนใจวา
“ประสิทธิภาพ” วัดอยางไร เพื่อตอบคําถามดังกลาว
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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

จึงมีการนําเสนอแนวคิดการวัดวัตถุประสงคทีต่ งั้ ไว โดยเรียก
สิ่งนี้วา ผลลัพธหลัก กลาวคือเปนหลักฐานที่วัดผลได
และพิสูจนไดวาวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้นบรรลุผลตามที่
คาดหวังไวหรือไม เชน จากตัวอยางเดิม คําวา “ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ” ที่เปนวัตถุประสงคนั้น ผลลัพธหลักอาจจะ
เปน “ตนทุนลดลง 10%” หรือ “ทํางานใหเสร็จภายใน 10 วัน”
หรือ “มีความผิดพลาดของการทํางานตํ่ากวา 10%” เปนตน
หากจะพิจารณาถึงความแตกตางระหวางระบบ
MBOs กับระบบ OKRs แลว สามารถแบงออกไดเปน
6 ประการดังตอไปนี้
1. MBOs จะมีเฉพาะเรือ่ งวัตถุประสงคเทานัน้ ใน
ขณะที่ OKRs มีทั้งเรื่องวัตถุประสงคและผลลัพธหลัก
2. MBOs มักจะมีการประเมินผลรายปเปนหลัก
ในขณะที่ OKRs จะมีการประเมินรายไตรมาส
3. MBOs มักจะมีลักษณะที่แตละคนจะสนใจ
เฉพาะวัตถุประสงคของตนเองเปนหลัก ในขณะที่ OKRs
จะเปนระบบที่มีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ มากกวา
4. MBOs เปนระบบที่เนนการบริหารแบบบนลง
ลางเปนหลัก ในขณะที่ OKRs จะเปนระบบแบบผสม คือ
ทั้งบนลงลางและลางขึ้นบน
5. MBOs มักจะใชเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของ
พนักงาน ในขณะที่ OKRs จะไมไดมีการเชื่อมโยงกับผล
ตอบแทนโดยตรง

6. MBOs เปนระบบที่มักจะทําใหคนไมกลาเสี่ยง
ในขณะที่ OKRs จะสนับสนุนใหคนที่ตั้งเปาไดทาทาย
มากกวา
จากการพัฒนาแนวคิด MBOs ตั้งแตป 1954 โดย
Peter Drucker ตามทีไ่ ดกลาวมาขางตนนัน้ แนวคิด MBOs
ไดรับการยอมรับและใชกันอยางแพรหลาย มีหลายองคกร
ไดนําเอาแนวคิดนีไ้ ปใช รวมถึงบริษทั Intel ทีน่ าํ โดย Andy
Grove ทีไ่ ดนําเอาแนวคิดนีไ้ ปใชเชนกัน และ Andy Grove
ก็ เ ปนบุ ค คลที่ ไ ดรั บ การกลาวถึ ง วาไดนํ า เอาหลั ก การ
ของผลลัพธหลัก มาใชใน Intel และกลายเปนจุดเริ่มตน
ของแนวคิดที่เรียกวา OKRs นั่นเอง
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อยางไรก็ตามถึงแมวาแนวคิด OKRs ไดถูกนําไปใช
ทีบ่ ริษทั Intel ตัง้ แตชวงป 1980 แลว แตก็ยงั ไมไดแพรหลาย
มากนัก จนกระทั่งผูบริหารของ Intel คนหนึ่งคือ John
Doerr ไดลาออกจาก Intel เพื่อไปตั้งบริษัทที่จะนําเงิน
ไปลงทุนใน Startup ตาง ๆ โดย Startup แหงหนึง่ ที่ John
Doerr ไดนําเงินไปลงทุนคือ Google และเมื่อ Google
ไดขยายใหญขึ้นเรื่อย ๆ John Doerr จึงไดเสนอแนะให
Google นําเอาระบบ OKRs ไปใช และทําให OKRs
เปนทีร่ จัู กมากขึน้ โดยบริษทั Startup ตาง ๆ เชน LinkedIn
Spotify และอื่น ๆ ก็ไดนําเอาระบบนี้ไปใช
สําหรับในประเทศไทยนั้น นอกจากบริษัท Startup
ในไทยแลว ในระยะหลั ง นี้ ยั ง มี อ งคกรจํ า นวนมากทั้ ง
ในภาครัฐและภาคเอกชนไดนําเอาแนวคิดนี้มาใชกัน
อยางแพรหลาย เพราะเชื่อวาแนวคิดนี้จะเปนประโยชน
กับองคกร OKRs เปนรูปแบบการบริหารองคกรโดยใช
Goal Setting Theory มาเปนพืน้ ฐาน โดย Doerr (2018) ได
นําเสนอถึงความสําคัญ 4 ประการของ OKRs ดังตอไปนี้
1. เนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ระบบ OKRs จะมี
การตั้งเปาหมายจํานวนไมมากนัก เนื่องจากหากมีการ
ตั้ ง เปาหมายเปนจํ า นวนมากจะทํ า ใหผู ปฏิ บั ติ ง านจะ
ไมสามารถทราบไดวางานใดเปนงานที่ สํ า คั ญ และมี
ความจํ า เปน และยิ่ ง หากมี ท รั พ ยากรที่ จํ า กั ด แลว
การที่ มี เ ปาหมายจํ า นวนมากจะทํ า ใหมี ก ารกระจาย
เอาทรัพยากรทีม่ อี ยูไปทําอะไรหลาย ๆ อยางพรอม ๆ กัน
ซึ่ ง ในที่ สุ ด แลว อาจจะไมสามารถทํ า อะไรไดสํ า เร็ จ
เปนชิ้นเปนอัน และเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดย
ใชเหตุ
2. ใหมีความเชือ่ มโยงและมีการทํางานเปนทีม
ระบบ OKRs จะเนนในการตั้งเปาหมายที่สอดคลอง
เชื่ อ มโยงกั น โดยเริ่ ม จากเปาหมายสู ง สุ ด ขององคกร
ไลลงมาจนเปนเปาหมายของทีมงาน และเปาหมายของ
พนักงานแตละคน เราเรียกสิ่งนี้วา Vertical Alignment
หรื อ ความสอดคลองในแนวตั้ ง อี ก ประการหนึ่ ง คื อ
เปาหมายที่ ตั้ ง ไวนั้ น จะตองสอดคลองกั น ในระหวาง
หนวยงาน หรือที่เรียกวา Horizontal Alignment ซึ่งตอง

ทําใหแนใจวาเปาหมายของหนวยงานหนึ่ง ไมไปขัดแยง
กั บ เปาหมายของอี ก หนวยงานหนึ่ ง การออกแบบใน
รูปแบบนี้จะกระตุนใหเกิดการทํางานเปนทีมไดมากขึ้น
3. มีผรัู บผิดชอบและติดตามไดงาย ระบบ OKRs
จะใหพนักงานไดตั้งวัตถุประสงคและผลลัพธหลัก และ
จะตองคอยดู แ ลติ ด ตามผลของ OKRs ของตั ว เอง
ตลอดเวลา ระบบนี้จะทําใหเกิดความกาวหนาในการ
ทํางาน และจะเห็นผลลัพธของการทํางานอยางตอเนื่อง
4. มีการตั้งเปาหมายที่ทาทาย ระบบ OKRs
จะกระตุนใหพนักงานตั้งเปาหมายที่ทาทายโดยไมเอา
เปาหมายเหลานั้ น ไปผู ก ติ ด กั บ ผลตอบแทนพนั ก งาน
จึงทําใหพนักงานไมจําเปนตองกลัววาหากตั้งเปาหมาย
ไวสูงแลวจะทําใหเขาไมไดรับผลตอบแทนมากเทาที่ควร
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีหลายองคกรสนใจที่จะ
นําเอา OKRs ไปใชประโยชน อยางไรก็ตามยังมีขอสงสัย
ถึงความแตกตางระหวางระบบ OKRs กับระบบการวัดผล
การปฏิ บั ติ ง านโดยใชตั ว วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านหลั ก
หรือที่เรียกวา Key Performance Indicators (KPIs)
วามี ค วามแตกตางกั น อยางไร ซึ่ ง หากพิ จ ารณาใน
ภาพรวมแลว ทั้งสองระบบนี้เปนระบบการวัดผลเหมือน
กั น เพี ย งแตระบบ KPIs จะมุ งเนนการรวมศู น ย
การตัดสินใจ (Centralization) เปนหลัก ซึ่งแตกตาง
จากระบบ OKRs ที่ จ ะเนนการกระจายศู น ย
การตั ด สิ น ใจไปสู พนั ก งาน (Decentralization)
อยางไรก็ตาม สามารถสรุปความแตกตางของทั้งสอง
ระบบไดใน 5 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. ในการสรางตัววัดผลนั้น ระบบ KPIs ตัววัด
มั ก จะมาจากองคกร คื อ ใชระบบบนลงลางเปนหลั ก
ในขณะที่ OKRs จะใหแตละคนสรางตัววัดผลการทํางาน
ของตนเองขึ้นมา ดังนั้น การใช OKRs จึงนาจะทําให
สามารถมีตัววัดผลที่สอดคลองกับงานที่ทําไดมากกวา
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2. ขั้ น ตอนการออกแบบตั ว วั ด ของ KPIs หาก
ทําไดไมดี ในบางกรณีอาจจะไมสอดคลองกับทิศทาง
ขององคกร แตในระบบ OKRs นัน้ ในขัน้ ตอนการออกแบบ
มีการกําหนดใหหัวหนางานพิจารณาความสอดคลองของ
ผลลัพธหลักของผูใตบังคับบัญชาอยูแลว จึงทําใหโอกาส
ไดการวัดผลที่สอดคลองเชื่อมโยงสูงกวา
3. ในการออกแบบระบบ KPIs มักจะมีการตอรอง
ในเรื่องคาเปาหมายมากกวา เนื่องจากสวนใหญแลว
คาเปาหมายของตัววัดผลเหลานี้จะถูกนําไปคิดคํานวณ
และใชในการกํ า หนดผลตอบแทนของพนั ก งาน ซึ่ ง
ตางจากระบบ OKRs ที่ใหพนักงานตั้งคาเปาหมายเอง
และไมนําไปเชือ่ มโยงโดยตรงกับการกําหนดผลตอบแทน
ของพนักงาน จึงทําใหการตั้งเปาหมายทําไดทาทายกวา
4. ในระบบ KPIs นั้ น พนั ก งานมั ก จะมุ งเนน
เฉพาะสิง่ ทีถ่ กู วัด และมักจะละเลยทีจ่ ะทําอะไรนอกเหนือ
ไปจากที่ กํ า หนดใหทํ า ตางจาก OKRs ซึ่ ง กระตุ นให
พนักงานไดคิดเองมากกวา จึงมีโอกาสที่จะเกิดนวัตกรรม
ไดสูงกวา
5. ในระบบ KPIs ในหลาย ๆ ครั้ง อาจจะเกิด
การทํางานในลักษณะของใครของมันสูง เนื่องจากแตละคน
มี KPIs ของตัวเองที่ตองทําใหบรรลุผล จึงอาจจะไมได
สนใจวาสิ่งที่ทํานั้นสงผลเสียใหกับหนวยงานอื่นอยางไร
ตางจากระบบ OKRs ที่มีการตรวจสอบความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับ OKRs ในระดับบน (Vertical Alignment)
และระหวางหนวยงาน (Horizontal Alignment) จึงทําให
ความรวมมือกันในการทํางานมีสูงกวา
ดวยเหตุผลเหลานีเ้ อง จึงทําใหองคกรทัง้ ในภาครัฐ
และภาคเอกชนมีความสนใจเปนอยางมากในการนําเอา
ระบบ OKRs มาใช

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÍÍ¡áººÃÐºº OKRs
ในการออกแบบระบบ OKRs นั้นจะประกอบดวย
2 องคประกอบหลัก ไดแก การออกแบบวัตถุประสงคและ
การออกแบบผลลัพธหลัก

1. การออกแบบวัตถุประสงค
ลักษณะของวัตถุประสงคที่ดีมีดังตอไปนี้
• จะตองสอดคลองกั บ กลยุ ท ธหลั ก ของ
องคกรและสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับบน กลาวคือ
การออกแบบวัตถุประสงคจะตองเริม่ ตนจากวัตถุประสงค
ในระดั บ องคกรกอน และคอย ๆ ถายลงมาในระดั บ
หนวยงาน ไปจนถึงระดับพนักงานตอไป
• วัตถุประสงคควรมีจํานวนไมเกิน 3-5 ขอ
เทานั้น เนื่องจาก OKRs มักจะถูกทําในชวงเวลารายป
และรายไตรมาส (สําหรับระดับองคกรจะมีทั้ง 2 ชวง
แตระดับลางลงมา มักจะนิยมทําเฉพาะรายไตรมาส) ดังนัน้
จึงไมควรมีวัตถุประสงคจํานวนมากจนเกินไป ซึ่งจะเปน
การกระจายทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปทําทุก ๆ เรื่อง
พรอม ๆ กัน อันจะทําใหไมสามารถทําใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการได
• วั ต ถุ ป ระสงคจะมี ลั ก ษณะในเชิ ง คุ ณ ภาพ
กลาวคือยังไมตองมีตัววัดที่ชัดเจน เชน อาจจะบอกวา
จะเปนองคกรที่มุงเนนการใหการศึกษาที่เปนเลิศ อยางนี้
เปนตน
• วั ต ถุ ป ระสงคที่ ดี ค วรสรางแรงบั น ดาลใจ
ใหอยากที่จะทํา ไมใชการเอางานประจําทั่ว ๆ ไปที่ไมมี
ความสํ า คั ญ มากนั ก มาใสเปนวั ต ถุ ป ระสงคเปน
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จํานวนมาก ยกตัวอยางเชน จะพัฒนานักเรียนใหเปนคน
ทีม่ คี วามรูเปนเลิศ จะเปนวัตถุประสงคทีด่ กี วา เขียนแควา
จะสอนหนังสือ เปนตน
2. การออกแบบผลลัพธหลัก
ตามที่ไดกลาวถึงในขั้นตอน ผลลัพธหลักจะ
เปนการวัดวา เมื่อไรเราถึงบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดย
ผลลัพธหลักที่ดีจะมีลักษณะดังตอไปนี้
• มีความชัดเจน วัดผลได ไมมีความคลุมเครือ
• มีจาํ นวนไมมากนัก โดยทัว่ ไปจะมีไมเกิน 5
ผลลัพธหลักตอวัตถุประสงค 1 ขอ
• ผลลัพธหลัก อาจจะวัดที่ผลลัพธที่ตองการ
เลย เชน คะแนน O-NET เฉลีย่ ของโรงเรียนดีขนึ้ 10% หรือ
จะวัดเปนลักษณะของโครงการก็ได เชน จะดําเนินการ
โครงการเพิ่มความรูทางดาน STEM ใหกับนักเรียนใหได
ครบ 100% ในเทอมนี้ อยางนี้ เ ปนตน โดยปกติ แ ลว
หากเริม่ เปนลักษณะของโครงการแลว ในระยะเวลาถัดไป
ก็มักจะตองออกแบบใหเปนผลลัพธที่ตองการ
• ควรหลีกเลี่ยงการตั้งกิจกรรมทั่ว ๆ ไปให
เปนผลลัพธหลัก เพราะกิจกรรม เปนการกระทํา แตไมได
เปนผลลัพธดวยตัวของมันเอง หลีกเลี่ยงการใชคําวา
“วิเคราะห” “เขารวม” “ชวยเหลือ” เพราะคําเหลานี้ บงบอก
วาเปนกิจกรรม แตไมไดบงบอกถึงผลลัพธ ใหถามตอวา
วิเคราะหไปเพื่ออะไร 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
คือ % ของการอานออกเขียนไดของนักเรียน การตัง้ เปาหมาย

เพียงแค จะมีนักเรียนอานออกเขียนไดเพียง 10% ของ
นักเรียนทัง้ หมด แบบนีถ้ อื วาเปนคาเปาหมายทีไ่ มทาทาย
(ในกรณีของโรงเรียนทัว่ ๆ ไป อันนีข้ นึ้ อยูกับบริบทของแตละ
โรงเรียน) อยางไรก็ตามในสวนนี้ หลายคนอาจจะกังวลใจ
วา หากตั้งเปาหมายไวสูงมาก ๆ แลว ทําไมได จะโดน
ลงโทษหรือไม คําตอบคือ ระบบ OKRs จะไมไดนําเอาคา
เปาหมายนัน้ มาวัดวาถึงหรือไม หากไมถึงจะลงโทษ ซึง่ จะ
ไดกลาวในรายละเอียดในเรื่องนี้ตอไป
• ในการใช OKRs ที่ Google นัน้ Google จะปรับ
คะแนนของผลลัพธหลักแตละตัวใหอยูในชวงคะแนน 0 - 1
โดย 0 แปลวาไมไดผลลัพธนั้นเลย และ 1 แปลวาได
ผลลัพธอยางดีที่สุด อยางไรก็ตาม Google ไดใหขอคิด
วา แตละคนควรจะไดคะแนนเพียงแค 0.6 - 0.7 เทานั้น
เพราะหากได 1 เต็มตลอด อาจจะสะทอนวา การตั้ง
เปาหมายนั้นอาจจะไมทาทายเพียงพอก็เปนไปได
เมือ่ ออกแบบ OKRs แลว ควรจะตองทําการทดสอบ
อี ก ครั้ ง เพื่ อ ใหแนใจวา OKRs ที่ ส รางขึ้ น มามี ค วาม
เหมาะสม โดยมีรายการที่ควรทดสอบดังตอไปนี้
1. OKRs ที่ตั้งขึ้นมาควรจะตองมีความทาทาย
คื อ ไมงายจนเกิ นไป แตในขณะเดี ย วกั นก็ต องไมยาก
จนกระทั่งเปนไปไมได
2. ผลลัพธหลักจะตองวัดผลไดชัดเจน
3. OKRs ทีต่ งั้ ขึน้ มาควรมีความสอดคลองกับ OKRs
ในระดับบน (Vertical Alignment) และ OKRs ในระหวาง
หนวยงาน (Horizontal Alignment)
4. OKRs ไมใชกิจกรรมที่ตองดําเนินการ แตเปน
การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงคพรอมทั้ ง ผลลั พ ธหลั ก ที่ วั ด ผลได
ชัดเจน
สําหรับขั้นตอนการนําเอา OKRs ไปใชนั้น เพื่อลด
ความซํ้าซอน จะนําเสนอเฉพาะในสวนขอเสนอแนะการ
ใชในสถานศึกษาในบทหลังจากตัวอยางของการออกแบบ
OKRs ของสถานศึกษาตอไป
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ในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมตอ
ดวยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในทุ ก กิ จ กรรมของ
การดําเนินธุรกิจ นํามาซึง่ การปรับตัวเพือ่ รองรับและเขาสู
การแขงขั น ที่ ไ รขี ด จํ า กั ด ที่ ก อใหเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
เชิ ง กลยุ ท ธในการวางแผนพั ฒ นาองคกรในทุ ก มิ ติ ที่
สามารถชวยใหการดําเนินกิจกรรมขององคกรขับเคลื่อน
ไปไดอยางมีพลวัตทันตอการเปลีย่ นแปลงในทุกสถานการณ
(Ferreira et al. 2018) รวมถึงการวัดและประเมินผล
การปฏิบตั งิ านทีไ่ ดมีการพัฒนาเครือ่ งมือใหม ๆ ทีก่ อเกิด
เปนนวั ต กรรมดานการบริ ห ารจั ด การและประเมิ น ผล
ตามแนวคิ ด การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านสมั ย ใหม
ที่ มี ก ารพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงมาอยางตอเนื่ อ ง
ไมวาจะเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสมดุล
(Balanced Scorecard: BSC) ที่พัฒนาขึ้นโดย Robert
Kaplan และ David Norton จาก Harvard Business
School อันเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต
กรอบการดํ า เนิ น งานที่ ส มดุ ล กั น ทั้ ง 4 ดาน คื อ ดาน
การเงิ น ลู ก คา กระบวนการภายใน และการเรี ย นรู
และการเจริ ญ เติ บ โต โดยประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ
ผานตั ว บงชี้ ใ นดานการบริ ห ารโดยยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค
(Management by Objectives: MBO) โดย Peter
Drucker ที่เปนกระบวนการรวมกันกําหนดวัตถุประสงค
ในการวางแผนงานและการควบคุมระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชา การประเมินผลงานดวยตัวชี้วัดผล
การปฏิบตั งิ านหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)
ซึ่งเปนการวัดประเมินผลความสําเร็จของงานโดยเทียบ
ผลการปฏิ บั ติ ง านกั บ เกณฑมาตรฐานหรื อ เปาหมาย
ที่ กํ า หนดเอาไว ซึ่ ง ผลลั พ ธที่ ไ ดอาจจะไมไดสะทอน
ความสํ า เร็ จ ระดั บ สู ง สุ ด ตามที่ อ งคกรตั้ ง เปาหมาย
เอาไว เปนตน
หากกลาวถึ ง การประเมิ น ผลงานดวยตั ว ชี้ วั ด
ผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators:
KPIs) นัน้ มีการศึกษาวิจยั ในชวงระยะเวลาทีผ่ านมา พบวา
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านดวยตั ว ชี้ วั ด นั้ น จะให
ความสํ า คั ญ กั บ งานหรื อ กระบวนการที่ ผู บริ ห าร

ใหความสําคัญหรือเห็นวาสงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารงานตามเปาหมายขององคกร (Zhou & He, 2018,
p. 319) ซึง่ จากผลการวิจยั ยังพบอีกวา มีพนักงานในองคกร
ถึงรอยละ 95 ทีย่ งั ไมมีความเขาใจและตระหนักในกลยุทธ
ขององคกร นอกจากนี้ ยั ง พบอี ก วา รอยละ 69 ของ
ผูบังคับบัญชายังขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารกลยุทธ
องคกรไปยังบุคลากรภายในทีมไดอยางทั่วถึง ในทํานอง
เดียวกันรอยละ 57 ของผูใตบังคับบัญชาระบุวาตนเอง
ไมมี ค วามเขาใจที่ ชั ด เจนในทิ ศ ทางของเปาหมายที่
ผูบังคับบัญชาถายทอดลงมาถึงตน (Rotenberg, 2018)
จากประเด็นทีค่ นพบนีส้ ามารถสรุปไดวามีเพียงผูทีป่ ฏิบตั ิ
งานในสวนที่ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาใหความสําคัญ
เทานั้นที่จะไดรับการประเมินดวยตัวชี้วัดตามที่ผูบังคับ
บัญชากําหนด แตทวาในกระบวนการบริหารจัดการและ
การทํางานใด ๆ จะอาศัยกําลังหรือการดําเนินงานเพียง
สวนใดสวนหนึง่ นัน้ ยอมทําใหการดําเนินงานมีความลาชา
และอาจมี ข อผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น ไดมาก ดั ง นั้ น แมวา
การบริ ห ารจั ด การดวยระบบการวั ด และประเมิ น ผล
ดวยตั ว ชี้ วั ด จะชวยทํ า ใหผู บริ ห ารสามารถควบคุ ม ผล
การปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนสามารถระบุ ถึ ง ปญหาและ
พื้ น ที่ ที่ จํ า เปนตองมี ก ารแกไขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ใหผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นได แตทั้งนี้ก็ไมสามารถที่จะชวยแกไข
ปญหาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานและสราง
ใหเกิ ด นวั ต กรรมในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารงานเพื่ อ
ทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นไดจริง (Van der Pol,
2018) อีกทั้งตัวชี้วัดยังใหความสําคัญเพียงแคบางจุด
ในกระบวนการทํ า งาน มี เ พี ย งพนั ก งานหรื อ บุ ค ลากร
บางกลุมเทานั้นที่แบกรับภาระงานตามเปาหมายหรือ
กลยุทธขององคกร จนทําใหขาดการมีสวนรวมกันทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร
ดังนั้น เพื่อเปนการแกปญหาที่เกิดจากการวัด
และประเมินผลดวยตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก (KPIs)
จึ ง ทํ า ใหบางองคกรในประเทศไทยเริ่ ม ที่ จ ะมี ก ารนํ า
เครือ่ งมือในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านใหม ๆ มาปรับใช
รวมกันเพือ่ ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอเปาหมาย
ขององคกรทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและภาพรวมมากยิ่ ง ขึ้ น
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โดยเครื่องมือหนึ่งที่กําลังอยูในกระแสความนิยมและ
เปนสิ่ ง ใหมสํ า หรั บ บริ บ ทของประเทศไทยก็ คื อ ระบบ
Objective and Key Results (OKRs)
OKRs เปนเครื่องมือที่เสมือนเปนนวัตกรรมทาง
การบริหารจัดการทีม่ กี ารนํามาประยุกตใชในป ค.ศ. 1999
โดย บริษทั Google (Fitzpatrick, 2018, p.334) และเปนที่
นิยมแพรหลายในบริษทั ดานเทคโนโลยีอนื่ ๆ ในเวลาตอมา
อยางเชน Twitter และ Zynga (Pincus, 2010; Klau,
2013; Wagner, 2015; Dunkerley & Erturk, 2018)
ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ คือ วัตถุประสงค และผลลัพธ
โดย “วัตถุประสงค” หรือ “Objectives” หมายถึง เปาหมาย
เชิงคุณภาพที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนทิศทางในการขับเคลื่อน
องคกร สวน “ผลลัพธ” หรือ “Key Results” หมายถึง
ดัช นี หรือตั วบงชี้ในเชิงปริมาณที่วัดระดับความสําเร็ จ
ของวัตถุประสงคหรือเปาหมายเชิงคุณภาพนั้น ๆ ที่ตั้ง
เอาไว (Niven & Lamorte, 2016, P.534; Jamison,
2019, p.17) OKRs เปนการบริ ห ารที่ ถ ายเทอํ า นาจ
การบริห ารที่เนนการมีสวนรวมจากบุคลากรทุ กระดั บ
ในองคกร กลาวคือขณะที่ผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนด
วั ต ถุ ป ระสงคอั น เปนเปาหมายหลั ก ที่ ถ ายทอดมาจาก
วิสยั ทัศนหรือกลยุทธองคกร ผูใตบังคับบัญชาทัง้ ในระดับ
บุคคลและทีมก็จะมีหนาที่ในการกําหนดเปาหมายตาม
หนาที่ ข องตนเพื่ อ ใหไดมาซึ่ ง ผลลั พ ธที่ ต อบสนองตอ
วัตถุประสงคที่เปนเปาหมายหลักนั้นตอไป (Dunkerley
& Erturk, 2018) ซึ่งการกําหนด “วัตถุประสงค” หรือ
เปาหมายที่ ดี จ ะตองมี ลั ก ษณะที่ ท าทายแตไมยาก
จนเกินความสามารถ สวน “ผลลัพธ” จะตองเชื่อมโยงกับ
วั ต ถุ ป ระสงค สามารถดํ า เนิ น การใหบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ
ตามวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน และสามารถวัดและ
ประเมินผลได (Yarrow, 2014;Adler, 2014, p.23)
ดังสะทอนไดจากหลักการบริหารองคกรดวย OKRs ของ
องคกรตนฉบับอยาง Google ที่มีการมุงพัฒนาเปาหมาย
ที่ มี ค วามชั ด เจนสงผานไปยั ง ในทุ ก สวนขององคกร
อั น จะนํ า มาซึ่ ง การรั บ รู เขาใจ และรวมมื อ รวมใจกั น
ในการขับเคลื่อนและผลักดันเปาหมายนั้นไปสูผลลัพธ
ที่คาดหวังไว การบริหารจัดการดวย OKRs ไมเพียงแตจะ

ทําใหบุคลากรทราบวาเขาจะตองทํา “อะไร” เพือ่ ใหเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคนั้นนําไปสูการเกิดเปนผลลัพธในปลาย
ทาง แต OKRs ยังทําใหบุคลากรทราบดวยวาจะมีวิธีการ
“อยางไร” บางที่จะชวยขับเคลื่อนองคกร และ “เมื่อไหร”
จึงมีความจําเปนทีต่ องใชวิธกี ารดังกลาวนัน้ (Fitzpatrick,
2018, p.334)
ปจจุบัน OKRs เปนระบบคิดที่เปนกรอบในการ
ขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธองคกรที่ นํ า ไปสู การสรางกฎหรื อ
กติกาที่ยืนยันไดวาบุคลากรในทุกภาคสวนขององคกร
จะสามารถปฏิ บั ติ ง านรวมกั น และมุ งมั่ น สู การบรรลุ
ในผลลัพธไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการหลอมรวม
ความสัมพันธของบุคลากรใหมีความมุงมั่นในการทํางาน
เพื่ อ ตอบสนองตอวั ต ถุ ป ระสงคหรื อ เปาหมายของ
องคกร การจะนําหลักการบริหารแบบ OKRs มาประยุกต
ใชในองคกรมีกระบวนการที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ
1) มีการตัง้ เปาหมายผานการกําหนดวัตถุประสงค
ที่ เ ปนตั ว ชี้ วั ด ในเชิ ง คุ ณ ภาพในทุ ก ระยะขององคกร
ไมวาจะเปนเปาหมายรายเดือน รายไตรมาส หรือรายป
ทั้งในระดับองคกร สวนงาน และระดับบุคคล
2) มี ก ารกํ า หนดผลลั พ ธในแตละเปาหมายใน
ลั ก ษณะของตั ว ชี้ วั ด ในเชิ ง ปริ ม าณที่ ส ามารถระบุ เ ปน
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จํานวนไดในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอยางเปนรูปธรรม
3) การลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนการดํ า เนิ น งานที่
วางเอาไว เพื่ อ ใหไดมาซึ่ ง ผลลั พ ธตามวั ต ถุ ป ระสงค
และ
4) มีการประเมินผล โดยการใหขอมูลปอนกลับไป
ยังระดับผูบริหารเพือ่ สะทอนศักยภาพและความเปนไปได
ในการบรรลุในผลลัพธ อันจะเปนการชวยกันวิเคราะห
พิจารณาในการกําหนดทิศทางหรือแกไขในรายละเอียด
ของวัตถุประสงคเพื่อการตั้งเปาหมายใหม และใหไดมา
ซึง่ ผลลัพธในระดับทีน่ าพอใจของบุคลากรในทุกระดับของ
องคกรตอไป (Zhou & He, 2018, P. 320)
จากกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนขางตน จะเห็นวา
OKRs เปนเสมื อ นกลไกหลั ก ในการเชื่ อ มโยงขอมู ล
และการสื่อสารในสวนตาง ๆ ขององคกร เปนการกระตุน
ใหเกิ ด การปฏิ บั ติ ง านที่ นํ า ซึ่ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของบุคลากร ซึ่งโดยธรรมชาติ
ของ OKRs นั้ น จะมี ก ารกํ า หนดคาหรื อ ระดั บ ของ
การดําเนินงานที่ปรากฏออกมาเปนผลลัพธในรูปของ
คะแนนที่ เ ปนตั ว เลขที่ วั ด และสั ง เกตได ซึ่ ง ระดั บ หรื อ
คาของตัวเลขนี้จะไปกระตุนใหเกิดการใชความพยายาม
และความมุ งมั่ น ที่ ม ากขึ้ น เพื่ อ ใหไดมาซึ่ ง ผลลั พ ธที่ สู ง
กวาเกณฑคะแนนมาตรฐานที่กําหนด (Henderson,
2017, p.13) ซึ่งกรณีนี้ Google ไดใชเทคนิคขางตน
โดยการกํ า หนดคาของผลลั พ ธที่ ป รากฏเปนตั ว เลข
ที่วัดและสังเกตไดในระดับที่มีความทาทายที่คอนขางสูง
เพื่อสรางพลังใหบุคลากรขององคกรเกิดความพยายาม
และมุ งมั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านใหบรรลุ ใ นผลลั พ ธตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายดังกลาว ดังสะทอนไดจาก
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.5 เมื่อมีการนํา OKRs
มาใชในการบริหารจัดการ (Lamorte, 2015; Hung &
Monastyrsky, 2017) ในขณะเดียวกัน Facebook ไดใชหลัก
การตั้งคาผลลัพธดวยกฎ 50 - 50 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง
ในโอกาสที่จะเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมาย อี ก ทั้ ง เปนการชวยสรางแรงบั น ดาลใจให
บุคลากรเกิดความพยายามที่จะปฏิบัติงานนั้นไดมากขึ้น
เนื่องจากเห็นโอกาสของความสําเร็จที่ไมแตกตางจาก

ความลมเหลวเลย (Goler et al., 2016; Hung & Monastyrsky, 2017)
การนําหลักการบริหารดวยวิธี OKRs มาใชใน
องคกรนั้น มีขอดีอยูหลายประการดวยกัน ไมวาจะเปน
การวัดในสิ่งที่เปนรูปธรรมทั้งในกระบวนการวิเคราะห
วั ด และประเมิ น ผล การใหความสํ า คั ญ กั บ ทุ ก หนวย
บุ ค ลากรขององคกรที่ เ ชื่ อ มั่ น วาบุ ค ลากรทุ ก คน
มี ศั ก ยภาพ สามารถใชความสามารถของตนในการ
ทําใหองคบรรลุในผลลัพธตามที่มีการกําหนดเปาหมาย
ในวัตถุประสงคของแผนกลยุทธองคกร การชวยสราง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหวางบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในองคกร
เนื่องจากกระบวนการทํางานของ OKRs เนนรูปแบบ
การสื่อสารแบบสองทิศทางทั้งบนสูลาง (Top-Down)
และลางสูบน (Bottom-Up) เปนการเพิ่มขอบเขตของ
ชวงเวลาในการสื่อสารและตัดสินใจรวมกันของบุคลากร
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ ใหไดมาซึ่ ง แนวทางในการดํ า เนิ น งานที่
สามารถนําไปสูผลลัพธไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น การชวยเพิ่มพลังและความสามัคคีของการทํางาน
รวมกั น ทั้ ง ในที ม และระหวางสวนงาน กระตุ นใหเกิ ด
ความทะเยอทะยานที่จะกาวขามผานอุปสรรค ยอมรับ
ในความแตกตางของบุคคล รับรูในความยุติธรรมของ
ผลลัพธที่ไดรับจากการปฏิบัติงานรวมกัน ขณะเดียวกัน
OKRs ก็ยังมีจุดบกพรองอยูบาง กลาวคือ OKRs ตองการ
คุณภาพและมาตรฐานในตัวบุคลากรในระดับสูงทั้งใน
ประเด็นของความรับผิดชอบและความคิดสรางสรรค
ดังนั้น ผูนําที่มีบุคลิกภาพในบางลักษณะ เชน บุคลิก
แบบเนนการสั่งการ อาจจะไมชอบการบริหารจัดการ
ดวย OKRs ดวยจะนํ า มาซึ่ ง ความดอยประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการทํางานรวมกันของทีม เพราะผูนําจะใหความสําคัญ
กั บ สิ่ ง ที่ ต นเองสนใจมากกวาการมองและตั ด สิ น ใจ
ในสิ่ ง ที่ ที ม เห็ น พองตองกั น อี ก ทั้ ง การบริ ห ารจั ด การ
ทั้ ง ระบบดวย OKRs มี ต นทุ น ที่ ค อนขางสู ง จึ ง ไม
เหมาะสมกับองคกรที่มีขนาดเล็กหรือมีเปาหมายที่จะนํา
มาซึ่งผลลัพธที่ไมมีความยากหรือทาทายเพียงพอ (Zhou
& He, 2018, pp. 321)
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มีคําถามอยูบอยครั้งวาหากนําการบริหารจัดการ
แบบ OKRs เขามาปรั บ ใชในองคกรในบริ บ ทของ
ประเทศไทย จําเปนที่จะตองรื้อหรือถอดถอนเอาระบบ
การบริหารจัดการแบบเดิมที่เนนการวัดและประเมินผล
ผานระบบตัวชี้วัดหรือ KPIs ออกไปจากระบบการบริหาร
จัดการขององคกรหรือไมนั้น มีขอเสนอวา มีความเปน
ไปไดที่ จ ะนํ า ทั้ ง KPIs และ OKRs มาใชในลั ก ษณะ
สงเสริ ม การทํ า งานรวมกั น ดวยการบริ ห ารจั ด การทั้ ง
2 แบบนั้นมีท้ังในสวนที่มีความคลายคลึงและแตกตาง
กันในลักษณะที่สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน กลาวคือ
ทั้ง OKRs และ KPIs เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
และการประเมินผลที่ถายทอดมาจากกลยุทธขององคกร
และเปนเครื่องมือที่ผูบังคับบัญชาใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล ที ม และองคกร
เปนเครื่องมือที่สะทอนพฤติกรรมที่นําไปสูความสําเร็จ
ตลอดจนเปนเครือ่ งบงชีห้ รือกําหนดกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานของบุคลากรในการขับเคลื่อนองคกรใหกาว
ไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม OKRs
และ KPIs ก็ยังมีความแตกตางกันอยูบางในบางประเด็น
คือ KPIs เนนการสื่อสารแบบทิศทางเดียวในลักษณะ
บนลงลาง ผู กํ า หนดเกณฑและระดั บ ของผลลั พ ธ
ในตั ว ชี้ วั ด คื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา โดยที่ ผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชา
มีห นาที่เ พีย งทํ าตามตัวชี้วัดที่ ถูก กํ าหนดมาใหเทานั้ น
โดยผลที่ เ กิ ด ขึ้ น มุ งเพื่ อ ใชในการประเมิ น ผลงานที่ มี
ผลกระทบตอบุ ค ลากรโดยตรง เชน การขึ้ น เงิ น เดื อ น
การจายโบนั ส เปนตน ขณะที่ OKRs จะเนนและให
ความสํ า คั ญ กั บ การสื่ อ สารในแบบสองทิ ศ ทาง ให
อํานาจในการตัดสินใจและการกําหนดเปาหมายและ
ระดั บ ของผลลั พ ธรวมกั น จึ ง ทํ า ใหผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชา
มีความใสใจ ใหความสําคัญ และความเต็มใจทีจ่ ะกระทํา
ตามเปาหมายที่กําหนดเพื่อมุงสูผลลัพธที่กําหนด ดวย
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น จะสงผลกระทบตอบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
ในองคกรโดยเทาเทียมกัน (Zhou & He, 2018, pp. 321-322)
จากที่ ก ลาวมาขางตนนั้ น จะเห็ น ไดวา OKRs
นั้ น มี ก ารพั ฒ นาและใชมาแลวในชวงระยะเวลาหนึ่ ง

ในการบริ ห ารจั ด การแบบตะวั น ตก แตทวายั ง มี
ความแปลกใหม และถื อ วาเปนนวั ต กรรมดานการ
บริหารจัดการในบริบทขององคกรในประเทศไทย ดังนั้น
การที่จะนํามาประยุกตใชเพื่อเสริมกระบวนการบริหาร
จัดการดวยระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่มี
อยูแลวแตเดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น จึงจําเปน
ตองมีการศึกษาทําความเขาใจอยางลุมลึกเกีย่ วกับ OKRs
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ การพั ฒ นาตอยอดในการสรางองคประกอบ
และแนวทางที่เหมาะสมในการนําเครื่องมือดังกลาวนี้
ไปใชทัง้ ในเชิงวิชาการดานการวัดและประเมินผลในบริบท
ของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และในเชิงการบริหาร
จั ด การที่ เ อื้ อ ประโยชนตอการนํ า ไปประยุ ก ตใชในเชิ ง
การบริ ห ารจั ด การในระดั บ องคกรใหสามารถกอเกิ ด
ผลกระทบในเชิงบวกตอบุคลากรและองคกรตอไป
ในสวนถัดไปจะไดกลาวถึงการประกันคุณภาพ
เพือ่ ใหเขาใจในบริบทและจะไดนําเสนอแนวทางการนําเอา
OKRs ไปใชตอไป
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ในสั ง คมศตวรรษที่ 21 ณ ปจจุ บั น ที่ ก ระแส
การเปลี่ ย นแปลงของโลกกาวผานยุ ค โลกาภิ วั ต น
มาสู ยุ ค ที่ เรี ย กวา “การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ ง ที่ 4”
ที่ปจจัยดานเทคโนโลยีแขนงตาง ๆ เกิดการผสมผสาน
จนกอเกิดเปนนวัตกรรมทั้งดานการสื่อสาร การคมนาคม
ขนสง การบริหารจัดการในดานตาง ๆ ทีม่ รี ะบบเทคโนโลยี
ในระดับดิจิทัลเขามารองรับ อันสงผลตอการประกอบ
อาชีพ การดําเนินชีวิตประจําวัน การแสดงพฤติกรรม
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ที่ตองมีการปรับตัวในการใชชีวิตใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพื่ อ ใหสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ไดอยางปกติ
และมีคุณภาพ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ ไ ดจั ด ทํ า ขึ้ น บนพื้ น ฐานของ
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) จึงมุงเนน
การพัฒนาประเทศและมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสรางประเทศไทยใหกาวสูประเทศไทย 4.0
ที่มุงเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสงเสริมการพัฒนาประเทศตามแนวคิด “ประเทศไทย
4.0” (“Thailand 4.0”) ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อัจฉริยะโดยมนุษยอัจฉริยะ หรือ “Smart Industry:
Smart People” (สุ วิท ย เมษิน ทรีย, 2559) อั นเปน
การมุงพัฒนาประเทศใหเขาสูเขาสูสังคมดิจทิ ลั ตามแนว
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งการที่ประเทศไทย
จะสามารถเดิ น หนาพั ฒ นาประเทศใหกาวสู สั ง คม
นวั ต กรรมไดนั้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต องมี ก ารพั ฒ นาและให
ความสําคัญเปนอันดับแรก คือ “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย” หรือ “คน” ภายในประเทศใหมีศักยภาพและ
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจน
สังคมศาสตรในเชิงบูรณาการและสรางสรรค ที่เพียงพอ

ตอระดั บ ของการเปลี่ ย นแปลงขางตน ดวยเพราะวา
“คน” เปนศูนยกลางในการพัฒนาและเปนหัวใจสําคัญ
ของการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอมของประเทศใหเปนไปไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง
และยัง่ ยืน (สุวทิ ย เมษินทรีย, 2560) ดังนัน้ การศึกษาขัน้ สูง
จึ ง เปนกลไกที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคนใหมี
ศั ก ยภาพครอบคลุ ม การพั ฒ นาประเทศในทุ ก มิ ติ
ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งกระบวนการงานในภาครัฐ ภาคเอกชน การพัฒนา
เชิ ง วิ ช าการ ตลอดจนการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเปน
ผูประกอบการ (Phosai, 2016) แตทวาการที่ทรัพยากร
บุ ค คลของประเทศจะสามารถสํ า เร็ จ การศึ ก ษาขึ้ น สู ง
และมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของตลาด
แรงงานไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น การขั บ เคลื่ อ น
ระบบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ามารถผลิ ต ผู เรี ย นที่ มี
กระบวนการคิ ด ที่ ส อดรั บ กั บ การพั ฒ นาประเทศใน
ระดั บ สู ง นั บ วาเปนอี ก กลไกหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ดั ง นั้ น การมี
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หรื อ โรงเรี ย นทั้ ง สายสามั ญ และวิ ช าชี พ ภาครั ฐ และ
เอกชนจึ ง ถื อ วาเปนสิ่ ง ที่ สํ า คั ญ อยางยิ่ ง ตอการสราง
และพัฒนาคนเพื่อสงตอไปยังระบบการศึกษาในขั้นสูง
อั น จะเปนการยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาไทยในทุ ก ระดั บ อยางเปนระบบสอดคลอง
กั บ เจตนารมณของกฎหมายการศึ ก ษาแหงชาติ
และรองรั บ การพั ฒ นาประเทศและสรางอนาคตที่ ดี
ใหกับคนไทยและอนาคตที่ดีของประเทศอยางยั่งยืน
แมวาประเทศไทยไดมีการปฏิรปู หรือเปลีย่ นแปลง
ระบบการศึกษาในรูปแบบแผนการศึกษาแบบดัง้ เดิมมาเปน
แบบแผนและมีระบบอยางการศึกษาในตะวันตกมาเปน
ระยะกวา 100 ปลวงมาแลว ตัง้ แตรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 (Phosai, 2016)
แตวาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษากลับเพิง่ เกิดขึน้
เพียงระยะเวลา 20 ปทีผ่ านมา กลาวคือ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของไทยเกิดขึน้ ภายใตพระราชบัญญัติ
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
สถานศึ ก ษาอยางตอเนื่ อ งเปนประจํ า ทุ ก ปอั น เปน
กระบวนการหนึ่ง ดานการบริห ารการศึก ษา และใหมี
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง
อยางนอยหนึ่ง ครั้งในทุก หาป โดยมีสํานัก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปน
หนวยงานหลั ก ในการตรวจประเมิ น ซึ่ ง การประเมิ น
คุ ณ ภาพภายนอกในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานครั้ ง แรก
มี ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2543 หลั ง จาก
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกาศใชได 1 ป โดยมี โ รงเรี ย น
สถานศึกษาทีเ่ ขารับการตรวจประเมินในครัง้ นีจ้ าํ นวนรวม
ทั้งสิ้น 35,134 แหง เกณฑการประเมินประกอบดวย
14 มาตรฐาน และ 53 ตั ว ชี้ วั ด โดยผลการประเมิ น
ในภาพรวมพบวามีถึง 7 มาตรฐานอันประกอบไปดวย
คุณภาพของผูเรียน ระบบการคิดวิเคราะห ความเชี่ยวชาญ
ในทุกกระบวนวิชา ความคิดริเริม่ และการเรียนรูตลอดชีวติ
ทัศนคติเชิงบวกตอการทํางาน การมีทักษะที่สอดคลอง
กั บ สาขาอาชี พ และการมี ส วนรวม ที่ ยั ง มี คุ ณ ภาพ
การประเมินในระดับที่ไมดีมากนัก นอกจากนี้ยังพบวา
ผูสอนยังมีศักยภาพดานการสอนที่ยังไมมากพอโดยเฉพาะ
ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่หลักสูตร
การสอนยั ง ไมสามารถผลั ก ดั น ใหเห็ น ศั ก ยภาพในตั ว
ผูเรียนได ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาที่ยังไมสามารถ
พัฒนาหลักสูตรทีม่ คี วามทาทาย เชือ่ มโยง และตอบโจทย
วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เปาประสงค ในการสรางผลิ ต ผล
ทัง้ ในตัวผูเรียนและการมีสวนรวมของชุมชน (Pitiyanuwat,
2007, pp. 261-279) ซึ่งจากผลการประเมินในครั้งแรก
ดังกลาวนัน้ นํามาซึง่ ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก
ใหมีความเทีย่ งตรงและสอดคลองกับสถานการณการพัฒนา
ประเทศในปจจุบนั ซึง่ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ที่ผานมา ไดมี
การปรับปรุงเกณฑการประเมินใหมีความกระชับและลด

ความซับซอนลงไปคอนขางมาก โดยมีมาตรฐานในการ
ประเมินเหลือเพียง 4 มาตรฐาน ประกอบดวย ผลการจัด
การศึกษา การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
และการประกันคุณภาพภายใน โดยมีสถานศึกษาเขารับ
การประเมินเพิ่มขึ้นเปน 37,272 แหง (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2560) ซึ่งใน
รอบป พ.ศ. 2559 - 2563 จะเปนระยะเวลาของการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 4
แมวาการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประเทศของไทยจะมีความพยายามในการปรับตัว
ทัง้ ในเรือ่ งคุณภาพและมาตรฐานในการตรวจและประเมิน
ผลอยางตอเนื่อง แตเมื่อมีการตรวจวัดและประเมินผล
คุณภาพการศึกษากับหนวยงานหรือเกณฑมาตรฐานใน
ระดับสากลยังพบวา การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศไทย
ยังคงมีความดอยศักยภาพอยูคอนขางมาก ดังสะทอนได
จากผลการประเมินภายใตโครงการประเมินผลนักเรียน
รวมกั บ นานาชาติ (Programme for International
Student Assessment: PISA) ซึ่งเปนการประเมินผล
คุณภาพการศึกษาของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจสมาชิก
ในกลุมองคการเพือ่ ความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organisation for Economic Co-operation and
Development: OECD) รวมถึงประเทศและเขตเศรษฐกิจ
พันธมิตรของกลุม OECD ดวยที่เขารับการประเมินผล
โดยมีวัตถุประสงคที่จะวัดคุณภาพทางการศึกษาของ
ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่เขารวมรับการประเมินผลที่
จะสะทอนคุณภาพโดยรวมของระบบการศึกษาตลอดจน
ทักษะและความรูของนักเรียนในประเทศและเขตเศรษฐกิจ
นัน้ ๆ ใน 3 ดานหลัก ไดแก ดานการอาน ดานคณิตศาสตร
และดานวิทยาศาสตร ในกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนที่มี
อายุ 15 ป ซึง่ การประเมินจะแบงออกเปน 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 ดังนี้
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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
ที่มา : https://pisathailand.ipst.ac.th

415

421

จากการเปรียบเทียบผลการประเมินทั้ง 2 รอบ
(รอบที่ 1 คือ PISA 2000 - 2006 และรอบที่ 2 คือ
PISA 2009 - 2015) ใน 6 ระยะการประเมินจะเห็นไดวา
ทั ก ษะ ความรู และความสามารถในทุ ก องคประกอบ
การประเมิ น ทั้ ง ดานการอาน คณิ ต ศาสตร และ
วิ ท ยาศาสตร ของนั ก เรี ย นไทยอายุ 15 ป มี ร ะดั บ
พัฒนาการที่ไมแตกตางกันและมีระดับตํ่ากวาคาเฉลี่ย
ของ OECD ในทุกดาน แมวาในระยะการประเมินที่ 5
(PISA 2012) จะมีแนวโนมของพัฒนาการดีข้ึนในดาน
การอานและวิทยาศาสตร แตในการประเมินครัง้ ลาสุด คือ
การประเมินระยะที่ 6 (PISA 2015) ที่เนนวิทยาศาสตร
เปนการประเมินหลักครั้งที่สองถัดจาก PISA 2006 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อติดตามแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
ผลการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตรของนั ก เรี ย น ในชวงเวลา
ที่ เ ปลี่ ย นไป (โครงการ PISA ประเทศไทย, 2561)
ผลการประเมิ น กลั บ ปรากฏผลในเชิ ง ลดนอยถอยลง
อยางเห็ น ไดชั ด ในทุ ก ดาน นอกจากนี้ เมื่ อ เปรี ย บผล
การประเมินกับประเทศเพื่อนบานที่เขารับการประเมิน
ดั ง กลาวนี้ ด วยแลวนั้ น พบวาระดั บ คะแนนของ
ประเทศไทยมี ค วามแตกตางกั บ ประเทศสิ ง คโปรและ
เวียดนามเปนอยางมาก ซึ่งสิงคโปรในการประเมิน 2 ครั้ง

หลังนี้ คือ PISA 2012 และ PISA 2015 มีระดับการประเมิน
อยูในอันดับที่ 2 และ 1 ตามลําดับ ขณะที่เวียดนาม
แมวาจะเขารวมการประเมิ น เปนครั้ ง แรกในระยะ
ที่ 5 (PISA 2012) แตก็ มี ร ะดั บ ทั ก ษะ ความรู และ
ความสามารถของนั ก เรี ย นอายุ 15 ป สู ง กวาไทย
ตั้งแตครั้งแรกที่เขารับการประเมิน โดยผลการประเมิน
ในระยะที่ 6 (PISA 2015) เวี ย ดนามมี ร ะดั บ การ
ประเมิ น อยู ในอั น ดั บ ที่ 8 แตกตางจากประเทศไทย
ที่อยูในอันดับที่ 54 จากทั้งหมด 72 ประเทศและเขต
เศรษฐกิจที่รวมรับการประเมิน ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน
อยูในกลุมเดียวกับกัมพูชาและอินโดนีเซีย ดังนั้น จึงเปน
ที่นาจับตามองวาในการประเมินครั้งแรกของรอบที่ 3
หรือการประเมินระยะที่ 7 (PISA 2018) ที่ผลการประเมิน
จะประกาศผลอยางเปนทางการในวั น ที่ 3 ธั น วาคม
พ.ศ. 2562 นี้ (OECD, 2018) ผลการประเมินของนักเรียน
ไทยจะปรากฏผลออกมาในระดับที่ดีขึ้นหรือไม
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา นับแตพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขึ้น ประเทศไทยไดมีความพยายาม
ปรับปรุง แกไข และพัฒนากระบวนการตรวจประเมิน
ทั้งโดยการประเมินจากสถานศึกษาเอง หรือที่เรียกวา
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หรือการประเมิน
จากหนวยงานตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดขึ้ น มา
หรื อ ที่ เ รี ย กวา การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายนอก ที่ ส ะทอนออกมาในเชิ ง งานวิ จั ย และงาน
วิ ช าการที่ มี ก ารนํ า เสนอแนวคิ ด เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และ
พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
ประเทศไทยอยูหลากหลาย ไมวาจะเปนการนําเสนอ
ตัวแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อแกไขปญหา
ความซํา้ ซอน ความไมสอดคลองกันของระบบการประกัน
คุณภาพระหวางภายในและภายนอกสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพที่เนนการมุงผลสัมฤทธิ์ที่เนนการตั้งเปาหมาย
ในเชิ ง บริ ห ารควบคู กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
ผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในที่ เ หมาะสมและสอดคลองกั บ แตละ
พื้นที่การศึกษา
ในมุ ม มองของการแกไขปญหาของความไม
สอดคลองกันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกนัน้
นเรศ สถิตยพงศ (2561) ไดนําเสนอรูปแบบการประเมิน
คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาในรู ป แบบ “STAR Standard”
หรือ “STAR Model” ซึ่งเปนแนวทางในการแกปญหา
ความไมสอดคลองระหวางการประเมินคุณภาพภายนอก
กับการประกันคุณภาพภายใน โดยการพัฒนาหลักเกณฑ
การประเมินที่เปนเกณฑเดียวกัน เปนการลดภาระงาน
ดานเอกสารที่ซํ้าซอนและมีปริมาณมากกับผูถูกประเมิน
และระบบการประกั น คุ ณ ภาพจะมุ งเนนที่ ผ ลลั พ ธ
ที่สะทอนคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงคเปนสําคัญ
ภายใตมาตรฐาน 4 ดาน คือ ดานคุณภาพของผูเรียน
(Student: S) ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นน
ผูเรียนเปนสําคัญ (Teaching: T) ดานกระบวนการบริหาร
และการจัดการ(Administration: A) และดานผลลัพธ
ที่มีประสิทธิผล (Result Based: R) ทั้งนี้ การแกไขปญหา
ของความไมสอดคลองกันของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกนอกจากตามขอเสนอในรู ป แบบของโมเดล
ขางตนแลวนั้ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ แ ตละสถานศึ ก ษาจะตอง

ตระหนั ก และใหความสํ า คั ญ ในเชิ ง ของปจจั ย ดาน
การบริหารจัดการ คือ การมีทรัพยากรทั้งในดานบุคลากร
สนับสนุน ผูเชี่ยวชาญ และการเงินเพื่อการขับเคลื่อน
และการสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพที่เพียงพอ
การมีองคความรูดานการประกันคุณภาพและการประเมิน
ผล ความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือการประเมินทั้งในแง
ของขอจํากัดและการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
การมี ก ารบู ร ณาการดานความรั บ ผิ ด ชอบในตั ว ชี้ วั ด
ประเมินผลที่กระจายความรับผิดชอบไปยังหนวยงาน
ภาครัฐอยางเหมาะสม ไมกระจุกตัวอยูเพียงหนวยหลัก
ดานการศึกษาเพียงเทานั้น ตลอดจนการสรางคณะผูนํา
เพื่อนํามาซึ่งการบริหารจัดการและสรางความเชื่อมั่น
ในระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลอยางเปน
ระบบ (SEAMEO RIHED, 2012, pp.4 - 5) ดังนัน้ อาจกลาว
ไดวาการแกไขปญหาดานความไมสอดคลองสัมพันธ
กันระหวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกอยาง
ตรงจุดและมีประสิทธิภาพนั้น ปจจัยหลักที่สถานศึกษา
ความใหความสํ า คั ญ ในอั น ดั บ แรก ๆ คื อ ปจจัย ดาน
ทรัพยากรบุคคล ผูนํา และทีมงาน (Ketkajorn et al.
2017, p. 48) ซึ่งหากจะขยายความชัดเจนในดานผูนํา
ใหลึ ก ขึ้ น นั้ น พบวา ผู นํ า ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและ
สงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการประกัน
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คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศไทยนั้ น จะตองมี
บุคลิกลักษณะและรูปแบบการบริหารงานในแบบทีม่ งเนน
ุ
วิสัยทัศนที่เกิดจากการเรียนรู พัฒนา และสื่อสารรวมกัน
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปน
คณาจารย ผูเรียน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนชุมชน
ใกลเคียง เพื่อการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่เนนการสรางความยั่งยืนและการเรียนรูรวมกันระหวาง
สถานศึ ก ษากั บ ทองถิ่ น ทั้ ง ในเชิ ง ของสั ง คมวั ฒ นธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนสามารถกอ
เกิดเปนความรวมมือในเชิงวิชาการเพื่อการตอยอดและ
พัฒนาอยางมีพลวัต ตลอดจนการตระหนักและใหความ
สําคัญกับประเด็นในเรือ่ งของศีลธรรม จริยธรรม การเมือง
การปกครอง และเศรษฐกิจ ที่ทุกภาคสวนสามารถแกไข
ปญหาและบริหารจัดการรวมกันไดอยางยั่งยืน (Hamad
& Laksana, 2017, pp. 218-230)
รูปแบบของการบริหารจัดการเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
มีความสําคัญและสงผลตอประสิทธิภาพของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
เปนการบริ ห ารที่ เ นนการบริ ห ารตั้ ง เปาหมายในเชิ ง
ควบคูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่ ง รู ป แบบการบริ ห ารแบบมุ งผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ หมาะสม
ประกอบดวย การมี ก ารวางแผนกลยุ ท ธขององคกร
ที่ ดี เ ปนรู ป ธรรม สามารถถายทอดเปนตั ว ชี้ วั ด ที่ มี
รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจน มี ก ารจั ด การ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมกับการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง มีการวัดและติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ
ดวยการใชขอมูลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
ปรั บ ปรุ ง รั ก ษา และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอยาง
ตอเนือ่ ง และมีระบบการใหรางวัลทีย่ ตุ ธิ รรม (Puangkhajorn
et al. 2018, p.115) ทั้งนี้ การบริหารจัดการการศึกษา
จะตองคํานึงถึงการมุงเปาหมายที่เอื้อตอการสรางสังคม
แหงการเรี ย นรู เปนสํ า คั ญ ที่ มุ งเนนการสรางใหผู เรี ย น
มีความรัก และมีแรงจูงใจ ในการใฝเรียนรู (Love to
Learn) สรางความเขาใจในเหตุผลที่ตองเรียนรู (Learn
to Learn) ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการดํ า รงชี วิ ต
อยูอยางมีศกั ยภาพ พึง่ พาตนเองได และพรอมทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา (Learn to Live) และพรอมที่จะใชชีวิต
รวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข (Learn to Love) (สุวิทย
เมษินทรีย, 2560)
จากทีก่ ลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาของไทยยั ง อยู ในหวงของการเปลี่ ย นผาน
การพัฒนาอยูตลอดเวลา แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอยางตอเนื่องจนกาวเขาสูระยะของการปฏิรูป
ที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญอี ก ครั้ ง ของระบบ
การศึกษาไทยใน 6 มิตดิ วยกัน ไดแก การปฏิรปู การศึกษา
และการเรี ย นรู การปฏิ รู ป โครงสรางการบริ ห ารและ
การจั ด การการศึ ก ษา การปฏิ รู ป ครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา การปฏิรูปโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา
การปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาอัตรากําลัง และ
การปฏิ รู ป เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการสื่ อ สารเพื่ อ
การศึกษา (Ofﬁce of the Education Council, 2017)
แตกลับพบวาผลลัพธดานการศึกษาที่ปรากฏยังไมสามารถ
ตอบโจทยการพั ฒ นาประเทศไดอยางตรงเปาหมาย
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาในระดั บ
สากล การศึ ก ษาของประเทศไทยก็ ยั ง คงมี ศั ก ยภาพ
ที่ ด อยกวานานาประเทศอยู คอนขางมาก ดั ง นั้ น
นอกเหนื อ จากการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทั้ ง 6 มิ ติ
ขางตน สิ่งหนึ่งที่ระบบการศึกษาไทยควรใหความสําคัญ
และมีการปรับปรุงพัฒนาควบคูไปกับทุกมิติการปฏิรูป
ดานการศึกษา คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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และการประเมินคุณภาพการศึกษา ทีจ่ ะตองมีเสถียรภาพ
และมีระบบกลไกที่ตอบสนองและตรงกับความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสียทัง้ ภายในและภายนอกระบบการศึกษา
เอื้ อ ตอการสรางสั ง คมแหงการเรี ย นรู ที่ ส ามารถทํ า ให
สถานศึ ก ษานํ า ขอมู ล จากการประเมิ น ไปปรั บ ใชเพื่ อ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตองนํามาซึง่ ความไววางใจและมีความรับผิดชอบตอระบบ
และผลการประเมิน เอื้อตอการตอยอดนําผลประเมิน
ไปสรางเปนนวัตกรรมในสถานศึกษา มีการถายทอด
ผลการประเมินดวยการสื่อสารผานภาษาที่เขาใจไดงาย
สื่อความหมายไดตรงกันระหวางบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สามารถสรางเครือขายระหวาง
สถานศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และตองใหความสําคัญกับการลงทุนเพือ่
การพั ฒ นาฐานขอมู ล เพื่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพทาง
การศึกษาใหขอมูลมีความสอดคลองและไปในทิศทาง
เดียวกันและเชื่อมโยงกันทั้งขอมูลในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ อันจะเปนประโยชนตอการนําขอมูลมาใชประกอบ
การตัดสินใจเพือ่ การวางแผนการพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในอนาคต (European Commission, 2018, p.2) หากระบบ
การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยสามารถปฏิ รู ป และพั ฒ นาระบบได
ตามหลักการอันเปนสาระสําคัญขางตนแลวนัน้ แนนอนวา
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยจะสามารถแขงขันได
อยางเต็มศักยภาพในเวทีการศึกษาระดับสากลในอนาคต
อันใกลไดอยางแนนอน

ที่ซื้อสินคานั้น ไมพึงพอใจ และจะสงผลเสียกับองคกร
ในที่สุด
อยางไรก็ตาม เมื่อเรานําเรื่องการประกันคุณภาพ
มาใชกับการบริการ ความยากก็จะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
คําวา “คุณภาพ” ของบริการนั้นวัดไดยากกวา “คุณภาพ”
ของสินคาทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน โดยทัว่ ไปแลว “คุณภาพ”
ของการบริ ก ารมั ก จะถู ก มองในมุ ม มองของลู ก คาที่ มี
ความตองการที่แตกตางกัน ดังนั้น การประกันคุณภาพ
จึงควรจะตองมีความแตกตางกันออกไป
สําหรับการศึกษานั้น จะเรียกวานอกจากจะเปน
บริการแลว ยังมีความยากขึ้นอีกระดับหนึ่งคือ ยังเปน
เรื่องที่วัดไดยากมาก ขึ้นอยูกับเปาหมายของการศึกษา
ที่อาจจะแตกตางกันออกไป ในอดีตที่ผานมานั้น ระบบ
การประกันคุณภาพที่ไดถูกนํามาใชนั้น หลาย ๆ ครั้งมี
การสราง “มาตรฐาน” ขึ้นมา และตามดวยตัวชี้วัดตาง ๆ
เพื่อวัดวาสถานศึกษาแตละแหงนั้นใหการศึกษาไดตาม
“มาตรฐาน” นั้นหรือไม ผานตัวชี้วัดอยางไร
แตจุดบกพรองของการประกันคุณภาพในลักษณะนี้
¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÃÐºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾
คือ ความแตกตางของสถานศึกษา รวมถึงวัตถุประสงค และ
ถึงแมวาหนวยงานภาครัฐจะพยายามสรางชุดของตัวชีว้ ดั
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹»˜¨¨ØºÑ¹
การประกันคุณภาพนัน้ มีจดุ มุงหมายทีต่ องการทีจ่ ะ ทีห่ ลากหลาย แตก็ยงั ไมมากเพียงพอทีจ่ ะตรงกับลักษณะ
“รับประกัน” วาคุณภาพของสินคาหรือบริการที่องคกร ที่หลากหลายของสถานศึกษาแตละแหง สิ่งนี้จึงทําให
ไดทํานัน้ อยูในระดับทีย่ อมรับได หลักการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพที่ผานมาในอดีตนั้น ไมประสบ
มีมานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรที่ผลิตสินคา ความสําเร็จ หรืออาจจะประสบความสําเร็จเฉพาะใน
การประกันคุณภาพคือการพิสจู นใหเห็นวา สินคาแตละชิน้ สถานศึ ก ษาที่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ถู ก สรางขึ้ น ตรงกั บ บริ บ ทของ
ที่ออกจากโรงงานนั้นไดตาม “มาตรฐาน” ที่กําหนดไวหรือไม สถานศึกษาเทานั้น
เพราะหากมีสินคาที่ไมไดมาตรฐานออกไป ก็จะทําใหลูกคา
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3. สํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพจากหนวยงาน
ภายนอกนัน้ จะทําเพือ่ เปนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาตอไป
จากกฎกระทรวงดังกลาว จึงเปนทีม่ าของการศึกษา
ในการนําเอาระบบ OKRs มาใชกับการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่จะไดนําเสนอตัวอยางของการจัดทํา
ในบทถัดไป
เพื่อแกปญหาดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงได
ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
(รายละเอียดตามภาคผนวก) โดยมีหลักการดังตอไปนี้
1. “การประกันคุณภาพการศึกษา” มีความหมาย
ดังตอไปนี้
“การประเมิ น ผลและการติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
จัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผู มี ส วนเกี่ ย วของและสาธารณชนวาสถานศึ ก ษานั้ น
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแล”
2. สถานศึ ก ษาแตละแหงสามารถสรางระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขึ้ น มาใหเหมาะสมกั บ
บริบทของสถานศึกษาตนเองได แตทั้งนี้ตองสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับและประเภทการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยสถานศึกษา
จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการตามแผน
พัฒนา รวมทั้งมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพือ่ ใหการศึกษามีคณ
ุ ภาพ
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษา และมีการจัดสง
รายงานผลการประเมินตัวเองใหกับหนวยงานตนสังกัด
เปนประจําทุกป
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จากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ที่ กํ า หนดใหการประกั น คุ ณ ภาพที่ แ ตละ
สถานศึ ก ษาจะตองจั ด ทํ า นั้ น จะตองสอดคลองกั บ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบกับการจะนําเอา
หลั ก การ OKRs มาใชกั บ การประกั น คุ ณ ภาพใน
สถานศึ ก ษานั้ น จํ า เปนที่ จ ะตองมี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนวา
วัตถุประสงคหลักของการศึกษาคืออะไร ดังนั้น มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ จึ ง นั บ เปนจุ ด เริ่ ม ตนที่ สํ า คั ญ ที่ ค วร
จะตองทําการศึกษา
ในปจจุบันนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ ดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ใหใช
มาตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ การศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ (ภาคผนวกที่ 2)
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวกที่ 3)
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวกที่ 4)
นอกจากนีย้ งั มีมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ซึง่ คณะรัฐมนตรี มีมติใหความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม
2561 (ภาคผนวกที่ 5) ที่จัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนนคุณลักษณะ
3 ประการไดแก
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1. ผูเรียนรู (Learner Person) เพือ่ สรางงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการ
“เปนผูมี ความเพีย ร ใฝเรียนรู และมี ทัก ษะ
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก
อนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ทีเ่ กิดจากความรู
ความรอบรูดานตาง ๆ มีสุนทรียะ รักษและประยุกตใช
ภูมปิ ญญาไทย มีทกั ษะชีวติ เพือ่ สรางงานหรือสัมมาอาชีพ
บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม”

ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ

2. ผู รวมสรางสรรคนวั ต กรรม (Innovative
Co-Creator) เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมี
ความหมายครอบคลุมถึงการ
“เปนผูมีทกั ษะทางปญญา ทักษะศตวรรษที่ 21
ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิด
สรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการ
ขามศาสตร และคุณลักษณะของความเปนผูประกอบการ
เพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลคาใหกับตนเอง และสังคม”

ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาในแตละสวน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผูเรียนรู (Learner Person)
“รักและรับผิดชอบตอการเรียนรู ชอบการอาน
มีความรูพืน้ ฐาน ทักษะและสมรรถนะทางภาษา การคํานวณ
มีเหตุผล มีนสิ ยั และสุขภาพทีด่ ี มีสนุ ทรียภาพในความงาม
รอบตัว”
2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)
“รับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอืน่ มีความรู
ทักษะ สมรรถนะทางดิจทิ ลั การคิดสรางสรรค ภาษาอังกฤษ
การสื่อสาร และความรอบรูดานตาง ๆ ”
3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
“แยกแยะผิดถูก ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหนาที่
ของตนโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เปนสมาชิกที่ดีของ
กลุม มีจิตอาสา รักทองถิ่น และประเทศ”

3. พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen) เพื่อ
สันติสุข โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการ
“เปนผูมีความรักชาติ รักทองถิ่น รูถูกผิด มี
จิ ต สํ า นึ ก เปนพลเมื อ งไทยและพลโลก มี จิ ต อาสา มี
อุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ บนหลักการ
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม เสมอภาค
เพื่ อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอมที่
ยั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อยางสันติ”
จากแนวคิ ด นี้ ในมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
พ.ศ. 2561 ทีจ่ ดั ทําโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดแบงระดับของมาตรฐานออก
มาเปน 5 ระดับไดแก ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/อาชี ว ศึ ก ษา และ
อุดมศึกษา ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

ทั้งในสวนของ ผูเรียนรู (Learner Person) ผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator) และ
พลเมืองทีเ่ ขมแข็ง (Active Citizen) มีผลลัพธทีพ่ งึ ประสงค
ของการศึกษารวมกันคือ “มีพฒ
ั นาการรอบดานและสมดุล
สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตาง ๆ ที่เหมาะสม
ตามชวงวัยไดสําเร็จ”

ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ

ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹
ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาในแตละสวน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผูเรียนรู (Learner Person)
“รูจักตนเองและผูอื่น มีเปาหมายและทักษะ
การเรียนรู บริหารจัดการตนเองเปน มีทกั ษะชีวติ เพือ่ สราง
สุขภาวะ และสรางงานที่เหมาะสมกับชวงวัย”
2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)
“มีทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการสื่อสาร
รอบรู ทางขอมู ล สารสนเทศและดิ จิ ทั ล เพื่ อ แกปญหา
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การคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค นําความคิดสูการ
สรางผลงาน”
3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
“เชื่ อ มั่ น ในความถู ก ตอง ยุ ติ ธ รรม มี จิ ต
ประชาธิปไตย มีสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย
และพลเมืองอาเซียน”

ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ/ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาในแตละสวน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผูเรียนรู (Learner Person)
“ชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวติ มีความรอบรู รูทันการเปลีย่ นแปลง เพือ่ พัฒนา
สุขภาวะ คุณภาพชีวิตและอาชีพ”
2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)
“สามารถแกปญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะขาม
วัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษ เพื่อสราง
นวัตกรรม และสามารถเปนผูประกอบการได”
3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
“เชือ่ มัน่ ในความเทาเทียม เปนธรรม มีจติ อาสา
กลาหาญทางจริยธรรม และเปนพลเมืองที่กระตือรือรน
รวมสรางสังคมที่ยั่งยืน”

ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธทีพ่ งึ ประสงคของการศึกษาในแตละสวนมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผูเรียนรู (Learner Person)
“เรียนรูตลอดชีวิต พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง
และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง
ครอบครัว และสังคม”
2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)
“รวมแกปญหาสังคม การบูรณาการขามศาสตร
สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลคาแกตนเอง
สังคมสวนรวม และประเทศ”
3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
“กลาตอตานการกระทําในสิ่งที่ผิด ใหคุณคา
กับความรูความสามารถ รวมมือสรางสรรคการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสขุ ทัง้ ในสังคมไทย
และประชาคมโลก”
มาตรฐานการศึกษาของชาติดังกลาว จะไดถูก
นํ า ไปใชเปนหลั ก ในการออกแบบระบบ OKRs ของ
สถานศึกษาในบทถัดไป
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º··Õè 3

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÍÍ¡áºº OKRs
ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒã¹áµ‹ÅÐÃÐ´Ñº

บ

ทนีม้ วี ตั ถุประสงคทีจ่ ะนําเสนอ “ตัวอยาง” ของ
การออกแบบ OKRs สําหรับสถานศึกษา
ในแตละระดั บ อยางไรก็ ต ามไมไดหมายความวา
สถานศึ ก ษาทุ ก แหงจะตองใช OKRs ในรู ป แบบที่
นําเสนอนี้เทานั้น สถานศึกษาสามารถนําปรับเปลี่ยน
เพือ่ ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละแหงตอไป นอกจากนี้
การออกแบบนี้ จ ะยึ ด หลั ก ตามแนวทางที่ กํ า หนดใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ซึง่ คณะรัฐมนตรี
มีมติใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่จัดทํา
โดยสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารมาเปนหลั ก และเพื่ อ ความชั ด เจนจึ ง ขอ
เริ่มตนในแตละระดับดังตอไปนี้

OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ
สํ า หรั บ ระดั บ ปฐมวั ย นั้ น ตามที่ ไ ดกลาวถึ ง ใน
บทที่ 2 ทั้ ง ในสวนของผู เรี ย นรู (Learner Person)
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)

และพลเมื อ งที่ เ ขมแข็ ง (Active Citizen) มี ผ ลลั พ ธ
ที่พึงประสงคของการศึกษารวมกันคือ “มี พั ฒ นาการ
รอบดานและสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเอง
ใหทําสิง่ ตาง ๆ ทีเ่ หมาะสม ตามชวงวัยไดสําเร็จ” และ
เนื่ อ งจากสถานศึ ก ษาในระดั บ ปฐมวั ย สวนใหญแลว
ไมไดขนาดใหญมากนั ก จึ ง ขอยกตั ว อยางการจั ด ทํ า
OKRs เปนเพียง 2 ระดับเทานั้น ไดแก ระดับผูบริหาร
สถานศึกษา และระดับคุณครูผูดูแลเด็ก โดยมีตัวอยาง
การออกแบบ OKRs ดังตอไปนี้
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ËÅÑ¡
ผลลัพธหลัก

´ÙáÅà´ç¡ãËŒÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà»š¹ä»µÒÁÇÑÂ
เด็กเล็กที่อยูในความดูแลมีพัฒนาการตามวัยที่กําหนดรอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ËÅÑ¡
ผลลัพธหลัก

à´ç¡ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ÊÁºÙÃ³
จํานวนวันที่ปวยของเด็กที่อยูในความดูแลตํ่ากวา xx วันตอไตรมาส

ทั้งนี้ ตัวเลข xx นั้น สถานศึกษาสามารถนําไปปรับใหเหมาะสมไดตอไป

OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
สําหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษานั้น เนื่องจาก
มีความแตกตางกันระหวางโรงเรียนที่มีขนาดใหญกับ
โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ในตัวอยางการออกแบบ OKRs นี้
จะไดขอทําใหครบทุกหนาที่หลัก ๆ แตหากสถานศึกษา
มีขนาดเล็ก ผูบริหารคนหนึ่งอาจจะดูแลในหลาย ๆ เรื่อง
ก็สามารถนําเอา OKRs ในแตละหนาที่มาเปน OKRs
ของผูบริหารไดตามความเหมาะสม
นอกจากนี้การออกแบบ OKRs จะขอออกแบบ
ตามผลลัพธที่พึงประสงคในแตละขอดังตอไปนี้
1) ผูเรียนรู (Learner Person)
“รักและรับผิดชอบตอการเรียนรูเพื่อสรางนิสัย
และสุขภาพที่ดี”

2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)
“รับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความรู
ทักษะ สมรรถนะทางดิจทิ ลั การคิดสรางสรรค ภาษาอังกฤษ
การสื่อสาร และความรอบรูดานตาง ๆ ”
3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
“แยกแยะผิ ด ถู ก ปฏิ บั ติ ต นตามสิ ท ธิ แ ละ
หนาที่ ข องตนโดยไมละเมิ ด สิ ทธิ ข องผู อื่ น เปนสมาชิ ก
ที่ดีของกลุม มีจิตอาสา รักทองถิ่น และประเทศ”
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¢Í§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

“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´Õ ÁÕÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾
ã¹¤ÇÒÁ§ÒÁÃÍºµÑÇ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

รักและรับผิดชอบตอการเรียนรู โดยผูบริหาร ครู และนักเรียน เขาเรียนตรงเวลา
คิดเปน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีความรูพื้นฐานทักษะ และสมรรถนะทางภาษาเปนอยางดี โดยนักเรียนสามารถ
อานออก เขียนได และสอบผานในภาษานั้น ๆ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีความรูพื้นฐาน ทักษะ และสมรรถนะทางการคํานวณเปนอยางดี โดยนักเรียน
สามารถบวก ลบ คูณ หาร สอบผานตามความรูทางการคํานวณในแตละระดับชั้น
รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่ดี โดยมีผลการตรวจสุขภาพกายและใจเบื้องตน
ผานเกณฑ รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

“¼ÙŒÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ
áÅÐÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ´¨Ô ·Ô ÅÑ ¡ÒÃ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒ
ÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยการเขารวมในกิจกรรมสงเสริม
สรางนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีความรูพื้นฐานทักษะ และสมรรถนะทางภาษาเปนอยางดี โดยนักเรียนสามารถ
อานออก เขียนได และสอบผานในภาษานั้น ๆ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 2.4

ครูและนักเรียนมีความรู ทักษะ และการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ และความรูรอบดาน
ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ xx

32 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีความสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

เปนสมาชิกที่ดีของกลุม มีจิตอาสา และรักทองถิ่นและประเทศ อยางนอย x กลุม

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

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

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

มีความสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

บริหารงานวิชาการ ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

บริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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 1.1

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียนรู ครบทุกดาน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความคลาดเคลือ่ น
ไมเกิน รอยละ xx

OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 33

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ประเมินการใชแผนจัดสรรงบประมาณของปปจจุบนั เพือ่ การพัฒนาและวางแผนทีม่ ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

จัดทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xxx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํานวน xxx บาท

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดเวลาในการเบิกจาย จาก xx วัน เปน xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีแนวคิดสรางสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน เทอมละ xxx แนวคิด

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ¤ÃºµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹°Ò¹
·Ñ¡ÉÐ áÅÐÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§ÀÒÉÒ ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ ÁÕàËµØ¼Å ÁÕ¹ÊÔ ÂÑ áÅÐÊØ¢ÀÒ¾·Õ´è Õ ÁÕÊ¹Ø ·ÃÕÂÀÒ¾
ã¹¤ÇÒÁ§ÒÁÃÍºµÑÇ áÅÐÃÑº¼Ô´ªÍº·Õè¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีหลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรูพืน้ ฐานดานภาษา และสนับสนุนนิสยั รักการอาน ครบตาม
มาตรฐานการศึกษา รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนสามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได จํานวน xxx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีกจิ กรรม เพือ่ สงเสริมนิสยั ความรับผิดชอบ และการมีสขุ ภาพดี จํานวน xxx คาบเรียน

34 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

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·¤â¹âÅÂÕ´¨Ô ·Ô ÅÑ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒ
ÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีหลักสูตรพลเมืองดิจิทัลในระดับประถมศึกษา เพื่อใหผูเรียน ไดใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ได จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีหลักสูตรเสริมเรื่องความปลอดภัยในการใชงานดิจิทัล จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มีหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.4

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร จิตอาสา ที่เนนการทํางานรวมกันสรางนวัตกรรม จํานวน xx
กิจกรรม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรฝายวิชาการ เพือ่ พัฒนาองคความรูในการออกแบบ
หลักสูตร จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการกําหนดการวัดผลและประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผานเกณฑมาตรฐาน
รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¢Í§ “¼Ù»Œ ¯ÔºµÑ §Ô 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»

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีชองทาง ใหผูปฏิบัติงานแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูล ดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อให
ผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหา อยางนอย เทอมละ xx และปญหา
ไดรับการแกไขรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมีการ
ประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 35

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ´ŒÒ¹
¨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»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีชองทางใหนักเรียน แจงปญหาการเรียนรู ผานครูผสอน
ู หรือผานชองทางทีป่ ลอดภัย
โดยสามารถแจงปญหาทั้งดาน การเรียนรู ปญหาทางบาน และปญหาสังคมอื่น ๆ
ที่เปนอุปสรรคของผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเรียน โดยมีการจัดเก็บ และจัดการ
ขอมูล ดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อใหผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหา
อยางนอย เทอมละ xx และปญหาไดรับการแกไขรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¢Œ Í§¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐËàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ à¾×Íè ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีการเก็บขอมูลปญหาและการแกปญหาดานการบริหารจัดการ สรุปรวบรวมกับขอมูล
ที่ไดรับรายงาน โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย x รายงาน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการตั้งเปาหมาย การวัดผล และการประเมินการทํางานใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน
สามารถนํากระบวนการไปใชงานจริงได รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีครู ผูรับผิดชอบวิชาภาษาไทย วิชาคํานวณ และภาษาอังกฤษ ครบ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการจัดสรรบริหารจัดการบุคลากร เพือ่ กิจกรรมการเรียนการสอนใหสามารถพัฒนา
สมรรถนะเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx ของ
เวลาเรียน

36 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁá¢ç§” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ô´¶Ù¡ »¯ÔºµÑ µÔ ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õ¢è 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 2.1

มีบุคลากรที่สามารถปฏิ บั ติ ต นตามสิ ทธิ และหนาที่ โดยไมละเมิ ด สิ ทธิ ข องผูอื่น
รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

บุคลากรเปนสมาชิกที่ดีของกลุม มีจิตอาสา และรักทองถิ่นและประเทศ อยางนอย x กลุม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

บุคลากรในแตละฝาย มีการไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

บุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ทํางาน และการเรียน
การสอนได รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ครูผสอน
ู มีแผนการสอนทีต่ นไดรับมอบหมาย แสดงไวใน Website ของโรงเรียนลวงหนา
อยางนอย xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ครูผสอนสามารถออกแบบการเรี
ู
ยนการสอน วิชาทีร่ บั ผิดชอบ และมีกจิ กรรมสงเสริม
การเรียนรูเพื่อทํางานรวมกับผูอื่นได คิดเปนรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ครูและนักเรียน เขาเรียนตรงตอเวลา คิดเปน รอยละ xx

OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 37

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

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

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ครูผูสอนมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ xx ของแผน
การสอน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสาร
ทํางานรวมกันใหกับผูเรียน อยางนอยรอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีสวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ อยางนอย xx ฝาย

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีหลักฐานการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อยางนอย xx โครงการ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีการเขารับการอบรมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่สอน และนํามาประยุกตใช อยางนอย
ปละ xx ชั่วโมง

OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹
ในลักษณะเดียวกันกับ OKRs สําหรับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา ตัวอยางของ OKRs ในสถานศึกษานี้
จะไดออกแบบตามผลลั พ ธที่ พึ ง ประสงคของการศึ ก ษา
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผูเรียนรู (Learner Person)
“รูจักตนเองและผูอื่น มีเปาหมายและทักษะ
การเรียนรู บริหารจัดการตนเองเปน มีทกั ษะชีวติ เพือ่ สราง
สุขภาวะ และสรางงานที่เหมาะสมกับชวงวัย”
2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)
“มีทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการสื่อสาร
รอบรูทางขอมูลสารสนเทศและทางดิจิทัลเพื่อแกปญหา

มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค นําความคิด
สูการสรางผลงาน”
3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
“เชื่อมั่นในความถูกตอง ความยุติธรรม มีจิต
ประชาธิปไตย มีสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย และ
พลเมืองอาเซียน”

38 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¢Í§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

“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 1.1

ผูเรียนรู รูจักตนเองและผูอืน่ มีทกั ษะการเรียนรูบริหารจัดการตน จากการรวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีทักษะชีวิต มีความรู ความรอบรู และสมรรถนะตอการสรางสุขภาวะ จากการรวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของ อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีการวางแผนและเปาหมายในการศึกษาตอ หรือการทํางานที่เหมาะสมกับชวงวัย

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

มีการจัดการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ โดยผูเรียนรู
สามารถวางแผนของตนเองได รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÁÕ·¡Ñ ÉÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ ÁÕ¤ÇÒÁÃÍºÃÙ·Œ Ò§¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È áÅÐ·Ò§
´Ô¨·Ô ÅÑ à¾×Íè ¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒ ÁÕ¡ÒÃ¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÕÇ¨Ô ÒÃ³ÞÒ³ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ ÊÒÁÒÃ¶
¹íÒ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÙ‹¡ÒÃÊÃŒÒ§¼Å§Ò¹ÅÑ¡É³Ðµ‹Ò§ æ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีทกั ษะการสือ่ สารและการทํางานรวมกัน โดยเขารวมการทํางานกลุมและปฏิบตั งิ านได
อยางนอย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีเครือ่ งมือดิจทิ ลั ใหครู และ ผูเรียน ไดใชงานเพือ่ เขาถึงขอมูล และ ฝกทักษะการสือ่ สาร
ผานดิจิทัล เปนไปตามงบประมาณที่จัดสรร รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มีความรู ทักษะ และสมรรถนะทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การคิดสรางสรรค และการแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณ โดยผานการทดสอบเกณฑมาตรฐาน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.4

มีความคิดสรางสรรค สามารถนําความคิดสูการสรางผลงานลักษณะตาง ๆ โดยมี
การนําเสนอผลงานอยางนอย x ผลงาน จากวิชา xx

OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 39

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁá¢ç§” ÁÕ¤ÇÒÁàª×Íè ÁÑ¹è ã¹¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ ¤ÇÒÁÂØµ¸Ô ÃÃÁ ÁÕ¨µÔ »ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ
ÁÕÊíÒ¹Ö¡ áÅÐ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»š¹ä·Â áÅÐ¾ÅàÁ×Í§ÍÒà«ÕÂ¹

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีความเชือ่ มัน่ ในความถูกตอง ความยุตธิ รรม มีจติ ประชาธิปไตย จากการรวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีจติ มีสาํ นึก และภาคภูมใิ จในความเปนไทยจากการรวมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของ อยางนอย
xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีความเขาใจ และความภาคภูมิใจในการเปนพลเมืองอาเซียน จากการรวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ อยางนอย xx กิจกรรม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

บริหารงานงบประมาณ และการเงินใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย
รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

บริหารงานวิชาการ ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

ดานการบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียน ครบทุกดาน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความคลาดเคลือ่ น
ไมเกิน รอยละ xx

40 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ประเมินการใชแผนจัดสรรงบประมาณของปปจจุบนั เพือ่ การพัฒนาและวางแผนทีม่ ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

จัดทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

นํ า เทคโนโลยี ม าใชเพื่ อ ลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํ า นวน xx บาท

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดเวลาในการเบิกจาย จาก xx วัน เปน xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีแนวคิดสรางสรรคในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน เทอมละ xx แนวคิด

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ ·Õè·íÒãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ 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 1.1

มีขอมูลอาชีพ และการศึกษาตอที่เหมาะสมกับผูเรียน และเทาทันการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจเรื่องการศึกษาตอ จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีระบบหรือขอมูล ที่เก็บขอมูลนักเรียนปจจุบัน การตัดสินใจทํางานหรือศึกษาตอ
เพื่อการวิเคราะห ในการวางแผนการออกแบบหลักสูตร รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

นักเรียนมีเปาหมายชีวิต สามารถตัดสินใจ ในการศึกษาตอ หรือทํางานที่เหมาะสม
กับชวงวัย รอยละ xx

OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 41

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

¼ÙŒ à ÃÕ Â ¹ÁÕ Ê ÁÃÃ¶¹Ð·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ Ê ÒÃÊ¹à·È ã¹¡ÒÃÊ×è Í ÊÒÃáÅÐ·í Ò §Ò¹Ã‹ Ç Á¡Ñ ¹
áÅÐÁÕÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³ã¹ãªŒ´Ô¨Ô·ÑÅÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีหลักสูตรใหผูเรียน ใชเครื่องมือดิจิทัล เพื่อเขาถึงขอมูลสารสนเทศอยางปลอดภัย
และฝกทักษะการสื่อสารทํางานรวมกัน และผานดิจิทัล จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการ จิตอาสา ที่เนนการทํางานรวมกันสรางนวัตกรรม
เพื่อแกปญหาชุมชน โดยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนหา และนําเสนอ
ขอมูล รวมทั้งใชภาษาอังกฤษในการนําเสนองาน จํานวน xx กิจกรรม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁá¢ç§” ÁÕ¤ÇÒÁàª×Íè ÁÑ¹è ã¹¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ ¤ÇÒÁÂØµ¸Ô ÃÃÁ ÁÕ¨µÔ »ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ
ÁÕÊíÒ¹Ö¡ áÅÐ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»š¹ä·Â áÅÐ¾ÅàÁ×Í§ÍÒà«ÕÂ¹

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีกิจกรรมในการเรียนการสอน ที่เสริมแทรกการตัดสินใจในความมีจิตประชาธิปไตย
เชน การเลือกตั้งหัวหนาหอง หัวหนานักเรียน ดวยระบบการหาเสียงและการเลือกตั้ง
และครูเปนผูสอดแทรกทัศนคติในการแสดงความคิดเห็นอยางถูกตอง โดยนับเปน
กิจกรรมการเรียนการสอน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

ผูเรียนสามารถผานการทดสอบ ในรูปแบบขอเขียน หรือ การนําเสนอผลงาน เรื่อง
ความภูมใิ จในความเปนไทย และพลเมืองอาเซียน ซึง่ อยูในรายวิชา xx โดยสอบผาน
รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

นักเรียนมีเปาหมายชีวิต สามารถตัดสินใจ ในการศึกษาตอ หรือทํางานที่เหมาะสม
กับชวงวัย รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

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

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรฝายวิชาการ เพือ่ พัฒนาองคความรูในการออกแบบ
หลักสูตร จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

มีการกําหนดการวัดผลและประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผานเกณฑมาตรฐาน
รอยละ xx
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¢Í§ “¼Ù»Œ ¯ÔºµÑ §Ô 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 1.1

มีชองทางใหผูปฏิบัติงานแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูล ดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อให
ผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหาอยางนอยเทอมละ xx เรื่องและ
ปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดย
มีการประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ´ŒÒ¹
¨Ñ´ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§»˜ÞËÒ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ´ŒÇÂà¤Ã×Íè §Á×Í´Ô¨·Ô ÅÑ
à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีชองทาง ใหนักเรียน แจงปญหาการเรียนรู ผานครูผสอน
ู หรือผานชองทางทีป่ ลอดภัย
โดยสามารถแจงปญหาทัง้ ดาน การเรียนรู ปญหาทางบาน และปญหาสังคมอืน่ ๆ ทีเ่ ปน
อุปสรรคของผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเรียน โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูล
ดวยรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ใหผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหา อยางนอย
ภาคเรียนละ xx เรื่อง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และ ปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¢Œ Í§¼ÙàŒ ÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐËàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีการเก็บขอมูลปญหาและการแกปญหาดานการบริหารจัดการ สรุปรวบรวมกับขอมูล
ที่ไดรับรายงาน โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย xx รายงาน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการตั้งเปาหมาย การวัดผล และการประเมินการทํางานใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน
สามารถนํากระบวนการไปใชงานจริงได รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีแนวคิดสรางสรรคในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน เทอมละ xx แนวคิด
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อลดกระดาษ
ในการติดตอสื่อสาร รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

สามารถระบุปญหาในการบริหารจัดการ นํามาบูรณาการกับทุกฝายในการแกไขปญหา
และสามารถแกไขปญหาเรงดวนได รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีครู ผูรับผิดชอบวิชาภาษาไทย วิชาคํานวณ และภาษาอังกฤษ ครบ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการจัดสรรบริหารจัดการบุคลากร เพือ่ กิจกรรมการเรียนการสอน ใหสามารถพัฒนา
สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล และดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx
ของเวลาเรียน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁá¢ç§” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ô´¶Ù¡ »¯ÔºµÑ µÔ ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õ¢è 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 2.1

บุคลากรเปนสมาชิกทีด่ ขี องกลุม มีจติ อาสา และรักทองถิน่ และประเทศ อยางนอย xx กลุม

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการจัดสรรบริหารจัดการบุคลากร เพือ่ กิจกรรมการเรียนการสอน ใหสามารถพัฒนา
สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล และดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx
ของเวลาเรียน
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

บุคลากรในแตละฝาย ไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

บุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สาร ทํางาน และการเรียนการสอน
ได รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ครูผสอน
ู มีแผนการสอนทีต่ นไดรับมอบหมาย แสดงไวใน Website ของโรงเรียนลวงหนา
อยางนอย xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ครูผสอนสามารถออกแบบการเรี
ู
ยนการสอน วิชาทีร่ บั ผิดชอบ และมีกจิ กรรมสงเสริม
การเรียนรูเพื่อทํางานกับผูอื่นได คิดเปนรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ครูมีการบูรณาการรายวิชารวมกัน จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

ครูและนักเรียน เขาเรียนตรงตอเวลา คิดเปน รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

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

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ครูผสอนมี
ู
การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ xx ของแผนการสอน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ครูมีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสาร
ทํางานรวมกันใหกับผูเรียน ในวิชาที่สอน อยางนอยรอยละ xx
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีสวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ โดยการทํางานรวมกัน เพือ่ ผลักดันใหงานสําเร็จ อยางนอย
xx งานที่เกี่ยวของ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในเนื้อหาที่สอน และการเทาทันยุคดิจิทัล โดยมี
การเขารวมอบรมอยางนอย xx ชั่วโมง

OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ
ในสวนนีถ้ งึ แมวาผลลัพธทีพ่ งึ ประสงคของการศึกษา
ในระดับมัธยมตอนปลายกับอาชีวศึกษาจะเหมือนกัน
แตดวยความแตกตางในเปาหมายการศึ ก ษาจะขอ
นําเสนอตัวอยาง OKRs ที่แตกตางกัน ดังรายละเอียด
ตามผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาดังตอไปนี้
1) ผูเรียนรู (Learner Person)
“ชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการเรียนรู
มีความรอบรู รูทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
คุณภาพชีวิตและอาชีพ”
2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator)
“สามารถแกปญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะขาม
วัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษ เพื่อสราง
นวัตกรรม และสามารถเปนผูประกอบการได”

3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
“เชือ่ มัน่ ในความเทาเทียม เปนธรรม มีจติ อาสา
กลาหาญทางจริยธรรม และเปนพลเมืองที่กระตือรือรน
รวมสรางสังคมที่ยั่งยืน”
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¢Í§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

“¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ ÊÒÁÒÃ¶ªÕ¹é Òí ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ´Œ ÇŒ Âµ¹àÍ§ ÁÕ·¡Ñ ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙ·Œ ¹Ñ ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
»ÃÑºµÑÇã¹âÅ¡ÂØ¤´Ô¨·Ô ÅÑ ä´Œ ÁÕ·¡Ñ ÉÐªÕÇµÔ ½†Ò¿˜¹ÍØ»ÊÃÃ¤ä´Œ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙÃŒ Íº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ áÅÐÊÒÁÒÃ¶
¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µãªŒ ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒÇÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/ÍÒªÕ¾ à¾×Íè ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇµÔ
¢Í§µ¹ áÅÐÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

สามารถเรียนรูดวยตนเอง มีทกั ษะการเรียนรู รูเทาทันการเปลีย่ นแปลง ปรับตัวในโลก
ยุคดิจิทัล โดยมีความสามารถเขาถึงการเรียนรูผานชองทางดิจิทัลใหม ๆ อยางนอย
xx ชองทาง

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีทกั ษะชีวติ มีความรูรอบดาน และนําไปประยุกตใช ในการพัฒนาสุขภาวะ การศึกษา
การทํางาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน โดยมีอัตรานักเรียนที่มีงานทํา
รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

รักและสรางนิสยั ในการเรียนรูตลอดชีวติ โดยสามารถเขาถึงการเรียนรูอืน่ ๆ อยางนอย
xx ชองทาง

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

“¼ÙÃŒ Ç‹ ÁÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»Þ
˜ ËÒ Ê×Íè ÊÒÃàªÔ§ºÇ¡ ·Ñ¡ÉÐ¢ŒÒÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ ·Ñ¡ÉÐ
¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¤Ô´ ¡ÒÃÇÔ¾Ò¡Éà¾×èÍÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐÊÒÁÒÃ¶à»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีความสามารถแกปญหา สือ่ สารเชิงบวกในกิจกรรมทีไ่ ดรวมทําได โดยมีการนําทักษะ
ไปใชกับกิจกรรมดานนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีทักษะขามวัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษเพื่อสรางนวัตกรรมได
โดยมีการนําทักษะไปใชกับกิจกรรมดานนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มีความสามารถเปนผูประกอบการได โดยมีจํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการและ
สรางธุรกิจใหมที่เติบโตไดอยางยั่งยืน อยางนอย xx ธุรกิจ

OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 47

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁá¢ç§” ÁÕ¤ÇÒÁàª×Íè ÁÑ¹è ã¹¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁà»š¹¸ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ÁÕ¨µÔ ÍÒÊÒ
ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞ·Ò§¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ à»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õè¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÑ§¤Áä·Â
áÅÐâÅ¡·ÕèÂÑè§Â×¹ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à¾×èÍÊ‹Ç¹ÃÇÁ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีความสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ และมีความซื่อสัตยในการทํางาน
เพื่อสวนรวม โดยการรวมกิจกรรมที่สรางสังคมไทยทีดี อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีจิตอาสา มีความกลาหาญทางจริยธรรม โดยการรวมกิจกรรมที่สรางสังคมไทยที่ดี
อยางนอย xx กิจกรรม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

บริหารงานงบประมาณการเงินใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

บริหารงานวิชาการ ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

ดานการบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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 1.1

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียน ครบทุกดาน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความคลาดเคลือ่ น
ไมเกิน รอยละ xx

48 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ประเมินการใชแผนจัดสรรงบประมาณของปปจจุบนั เพือ่ การพัฒนาและวางแผนทีม่ ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

จัดทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํานวน xx บาท

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดเวลาในการเบิกจาย จาก xx วัน เปน xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีแนวคิดสรางสรรคในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน เทอมละ xx แนวคิด

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

“¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ ÊÒÁÒÃ¶ªÕ¹é Òí ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ´Œ ÇŒ Âµ¹àÍ§ ÁÕ·¡Ñ ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙ·Œ ¹Ñ ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
»ÃÑºµÑÇã¹âÅ¡ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅä´Œ ÁÕ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ ½†Ò¿˜¹ÍØ»ÊÃÃ¤ä´Œ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ
áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒÇÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ / ÍÒªÕ¾ à¾×Íè ¾Ñ²¹Ò
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§µ¹ áÅÐÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีขอมูลอาชีพ และการแนะนําการศึกษาตอที่เหมาะสมกับผูเรียน และเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจเรื่องการศึกษาตอ จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจ
จํานวน xx คาบเรียน

OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 49

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

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·¤â¹âÅÂÕ´¨Ô ·Ô ÅÑ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

กิจกรรมใหนําเสนอโครงงานบูรณาการ ทีแ่ สดงถึงความคิดสรางสรรค ทีเ่ กิดจากการคนหา
เรียนรูดวยตนเองดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ จํานวน
xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการเรียนการสอน เสริมเรื่องความปลอดภัยในการใชงานดิจิทัลในคาบเรียนหลัก
จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มี กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร จิ ต อาสา ที่ เ นนการทํ า งานรวมกั น สรางนวั ต กรรม
จํานวน xx กิจกรรม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรฝายวิชาการ เพือ่ พัฒนาองคความรูในการออกแบบ
หลักสูตร จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการกําหนดการวัดผลและประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผานเกณฑมาตรฐาน
รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ “¼Ù»Œ ¯ÔºµÑ §Ô 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»

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีชองทางใหผูปฏิบตั งิ านแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูลดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อให
ผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหาอยางนอย เทอมละ xx เรื่อง
และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝาย มาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

50 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ´ŒÒ¹
¨Ñ´ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§»˜ÞËÒ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ´ŒÇÂà¤Ã×Íè §Á×Í
´Ô¨Ô·ÑÅ à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีชองทาง ใหนักเรียน แจงปญหาการเรียนรู ผานครูผสอน
ู หรือผานชองทางทีป่ ลอดภัย
โดยสามารถแจงปญหาทัง้ ดาน การเรียนรู ปญหาทางบาน และปญหาสังคมอืน่ ๆ ทีเ่ ปน
อุปสรรคของผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเรียน โดยมีการจัดเก็บ และจัดการขอมูล
ดวยรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ใหผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหา อยางนอย
ภาคเรียนละ xx และปญหาไดรับการแกไขรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝาย มาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ x ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

ÁÕ¡ÒÃà¡çºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¢Œ Í§¼ÙàŒ ÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐË

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีการเก็บขอมูลปญหาและการแกปญหาดานการบริหารจัดการ สรุปรวบรวมขอมูล
ที่ไดรับรายงาน โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย xx รายงาน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการตั้งเปาหมาย การวัดผล และการประเมินการทํางานใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน
สามารถนํากระบวนการไปใชงานจริงได รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อลดกระดาษ
ในการติดตอสื่อสาร รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

สามารถระบุปญหาในการบริหารจัดการ นํามาบูรณาการกับทุกฝายในการแกไข
ปญหาและสามารถแกไขปญหาเรงดวนได รอยละ xx

OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 51

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีครูผูรับผิดชอบวิชาภาษาไทย วิชาคํานวณ และภาษาอังกฤษ ครบรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการจัดสรรบริหารจัดการบุคลากร เพือ่ กิจกรรมการเรียนการสอน ใหสามารถพัฒนา
สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล และดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx
ของเวลาเรียน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁá¢ç§” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ô´¶Ù¡ »¯ÔºµÑ µÔ ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õ¢è 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 2.1

มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

บุคลากรเปนสมาชิกทีด่ ขี องกลุม มีจติ อาสา และรักทองถิน่ และประเทศ อยางนอย xx กลุม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

บุคลากรในแตละฝาย มีการไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ครูผูสอน มีแผนการสอนที่ตนไดรับมอบหมาย แสดงไวในเว็บไซตของโรงเรียน
ลวงหนาอยางนอย xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ครูผสอนสามารถออกแบบการเรี
ู
ยนการสอน วิชาทีร่ บั ผิดชอบ และมีกจิ กรรมสงเสริม
การเรียนรูเพื่อทํางานรวมกับผูอื่นได คิดเปนรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ครูมีการบูรณาการรายวิชารวมกัน จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

ครูและนักเรียน เขาเรียนตรงเวลา คิดเปนรอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

¤ÃÙ¼ÊÙŒ Í¹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ´¨Ô ·Ô ÅÑ ãËŒ¡ºÑ
¼ÙŒàÃÕÂ¹à¾×èÍà»š¹¾ÅàÁ×Í§´Ô¨Ô·ÑÅ·Õè´Õ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ครูผูสอนมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ xx ของแผน
การสอน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสารทํางาน
รวมกันใหกับผูเรียน อยางนอยรอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีสวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ อยางนอย xx ฝาย

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในเนื้อหาที่สอน และการเทาทันยุคดิจิตัล โดยมี
การเขารวมอบรมอยางนอย xx ชั่วโมง
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OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ
ในสวนนี้ถึงแมวาผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา
ในระดับมัธยมตอนปลายกับอาชีวศึกษาจะเหมือนกัน
แตดวยความแตกตางในเปาหมายการศึกษาจะขอนําเสนอ
ตัวอยาง OKRs ที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดตามผลลัพธ
ที่พึงประสงคของการศึกษาดังตอไปนี้
1) ผูเรียนรู (Learner Person)
“ชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการเรียนรู นวัตกรรม และสามารถเปนผูประกอบการได”
3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
มีความรอบรู รูทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
“เชื่อมั่นในความเทาเทียม เปนธรรม มีจิตอาสา
คุณภาพชีวิตและอาชีพ”
2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Creator) กลาหาญทางจริยธรรม และเปนพลเมืองที่กระตือรือรน
“สามารถแกปญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะขาม รวมสรางสังคมที่ยั่งยืน”
วัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษ เพื่อสราง

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¢Í§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

“¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ ÊÒÁÒÃ¶ªÕ¹é Òí ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ´Œ ÇŒ Âµ¹àÍ§ ÁÕ·¡Ñ ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙ·Œ ¹Ñ ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
»ÃÑºµÑÇã¹âÅ¡ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅä´Œ ÁÕ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ ½†Ò¿˜¹ÍØ»ÊÃÃ¤ä´Œ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ
áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒÇÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/ÍÒªÕ¾ à¾×Íè ¾Ñ²¹Ò
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§µ¹ áÅÐÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

สามารถเรียนรูดวยตนเอง มีทกั ษะการเรียนรู รูเทาทันการเปลีย่ นแปลง ปรับตัวในโลก
ยุคดิจิทัล โดยมีความสามารถเขาถึงการเรียนรูผานชองทางดิจิทัลใหม ๆ อยางนอย
xx ชองทาง

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีทกั ษะชีวติ มีความรูรอบดาน และนําไปประยุกตใช ในการพัฒนาสุขภาวะ การศึกษา
การทํางาน / อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน โดยมีอัตรานักศึกษาที่มีงานทํา
รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีการฝกงานในสถานประกอบการจริง อยางนอย xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

รักและสรางนิสยั ในการเรียนรูตลอดชีวติ โดยสามารถเขาถึงการเรียนรูอืน่ ๆ อยางนอย
xx ชองทาง
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

“¼ÙÃŒ Ç‹ ÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»Þ
˜ ËÒ Ê×Íè ÊÒÃàªÔ§ºÇ¡ ·Ñ¡ÉÐ¢ŒÒÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ
·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¤Ô´ ¡ÒÃÇÔ¾Ò¡Éà¾×èÍÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐÊÒÁÒÃ¶à»š¹¼Ù»Œ ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´Œ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีความสามารถแกปญหา สือ่ สารเชิงบวกในกิจกรรมทีไ่ ดรวมทําได โดยมีการนําทักษะ
ไปใชกับกิจกรรมดานนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีทักษะขามวัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด การวิพากษเพื่อสรางนวัตกรรมได
โดยมีการนําทักษะไปใชกับกิจกรรมดานนวัตกรรม อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มี ค วามสามารถเปนผู ประกอบการได โดยมี จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เ ขารวมโครงการ
และสรางธุรกิจใหมที่เติบโตไดอยางยั่งยืน อยางนอย xx ธุรกิจ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁá¢ç§” ÁÕ¤ÇÒÁàª×Íè ÁÑ¹è ã¹¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁà»š¹¸ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ÁÕ¨µÔ ÍÒÊÒ
ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞ·Ò§¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ à»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õè¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÑ§¤Áä·Â
áÅÐâÅ¡·ÕèÂÑè§Â×¹ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à¾×èÍÊ‹Ç¹ÃÇÁ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีความสามารถปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ และมีความซื่อสัตยในการทํางาน
เพื่อสวนรวม โดยการรวมกิจกรรมที่สรางสังคมไทยทีี่ดี อยางนอย xx กิจกรรม

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีจิตอาสา มีความกลาหาญทางจริยธรรม โดยการรวมกิจกรรมที่สรางสังคมไทยที่ดี
อยางนอย xx กิจกรรม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

บริหารงานงบประมาณ และการเงินใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย
รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

บริหารงานวิชาการ ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

ดานการบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย รอยละ xx
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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 1.1

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียน ครบทุกดาน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มี ง บประมาณในการบริ ห ารจั ด การ การติ ด ตามการฝกปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่
กับผูประกอบการ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีการวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความคลาดเคลือ่ น
ไมเกิน รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ประเมินการใชแผนจัดสรรงบประมาณของปปจจุบนั เพือ่ การพัฒนาและวางแผนทีม่ ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

จัดทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํานวน xx บาท

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดเวลาในการเบิกจาย จาก xx วัน เปน xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีแนวคิดสรางสรรคในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน เทอมละ xx แนวคิด
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

“¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ ÊÒÁÒÃ¶ªÕ¹é Òí ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ´Œ ÇŒ Âµ¹àÍ§ ÁÕ·¡Ñ ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÃÙ·Œ ¹Ñ ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
»ÃÑºµÑÇã¹âÅ¡ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅä´Œ ÁÕ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ ½†Ò¿˜¹ÍØ»ÊÃÃ¤ä´Œ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ
áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒÇÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/ÍÒªÕ¾ à¾×Íè ¾Ñ²¹Ò
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§µ¹ áÅÐÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีขอมูลอาชีพ และการแนะนําการศึกษาตอที่เหมาะสมกับผูเรียน และเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจเรื่องการศึกษาตอ จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจ
จํานวน xx คาบเรียน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÁÕ¡¨Ô ¡ÃÃÁâ¤Ã§§Ò¹ à¾×Íè ãËŒ¼àÙŒ ÃÕÂ¹áÊ´§¶Ö§à»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁá¢ç§ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤
·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÁÕÊÁÃÃ¶¹Ð·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ´¨Ô ·Ô ÅÑ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ
áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

กิจกรรมใหนําเสนอโครงงานบูรณาการ ทีแ่ สดงถึงความคิดสรางสรรค ทีเ่ กิดจากการคนหา
เรียนรูดวยตนเองดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ จํานวน
xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการเรียนการสอนเสริมเรื่องความปลอดภัยในการใชงานดิจิทัลในคาบเรียนหลัก
จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มีการประสานงานหลักสูตร รวมกับผูประกอบการ ใหผูเรียน ฝกงานกับผูประกอบการจริง
จํานวน xx ชั่วโมง

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรฝายวิชาการ เพือ่ พัฒนาองคความรูในการออกแบบ
หลักสูตร จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการขอรับคําแนะนําจากภาคเอกชน ในการพัฒนาหลักสูตร ในสาขาที่เกี่ยวของ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีการกําหนดการวัดผลและประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผานเกณฑมาตรฐานรอยละ xx
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ “¼Ù»Œ ¯ÔºµÑ §Ô 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»

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีชองทางใหผูปฏิบัติงานแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูลดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อให
ผู รั บ ผิ ด ชอบรั บ ทราบปญหา โดยมี ก ารแจงปญหาอยางนอยเทอมละ xx เรื่ อ ง
และปญหาไดรับการแกไขรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ´ŒÒ¹
¨Ñ´ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§»˜ÞËÒ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ´ŒÇÂà¤Ã×Íè §Á×Í
´Ô¨Ô·ÑÅ à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีชองทาง ใหผูปฏิบตั งิ านแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูลดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อให
ผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจงปญหาอยางนอยเทอมละ xx เรือ่ ง และปญหา
ไดรับการแกไข รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

จัดหาสถานประกอบการใหผูเรียน ไดตรงตามสาขาที่สนใจ โดยผูเรียนมีสถานประกอบการ
ที่รับฝกงาน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

ÁÕ¡ÒÃà¡çºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¢Œ Í§¼ÙàŒ ÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐË
àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ à¾×Íè ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×Íè ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¢Œ Í§¼ÙàŒ ÃÕÂ¹µ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีการเก็บขอมูลปญหาและการแกปญหาดานการบริหารจัดการ สรุปรวบรวมกับขอมูล
ที่ไดรับรายงาน โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย xx รายงาน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

จัดหาสถานประกอบการใหผูเรียน ไดตรงตามสาขาที่สนใจ โดยผูเรียนมีสถานประกอบการ
ที่รับฝกงาน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

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

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อลดกระดาษ
ในการติดตอสื่อสาร รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

มีการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ และมีการบริหารความสัมพันธกับผูประกอบการ
เพือ่ ใหสามารถสงผูเรียนไปฝกงาน ใหตรงตามความตองการของผูเรียน รอยละ xx และ
ไดรับการพัฒนาจากผูประกอบการตามสมรรถนะทีต่ องการพัฒนาตามหลักสูตร รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

สามารถระบุปญหาในการบริหารจัดการ นํามาบูรณาการกับทุกฝายในการแกไข
ปญหา และสามารถแกไขปญหาเรงดวนได รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

สถาบันมีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการแจงขาวสารประชาสัมพันธตาง ๆ โดย
เขาถึงกลุมเปาหมาย รอยละ xx
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีครู ผูรับผิดชอบวิชาภาษาไทย วิชาคํานวณ ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะดานอาชีพ
ที่เปดสอน ครบ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการจัดสรรบริหารจัดการบุคลากร เพือ่ กิจกรรมการเรียนการสอน ใหสามารถพัฒนา
สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล และดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ไดอยางนอย รอยละ xx
ของเวลาเรียน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁá¢ç§” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ô´¶Ù¡ »¯ÔºµÑ µÔ ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õ¢è 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 2.1

มี บุคลากรที่ส ามารถปฏิ บั ติ ต นตามสิ ทธิ แ ละหนาที่ โดยไมละเมิ ด สิ ทธิ ข องผูอื่น
รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

บุคลากรเปนสมาชิกทีด่ ขี องกลุม มีจติ อาสา และรักทองถิน่ และประเทศ อยางนอย xx กลุม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

ÊÃŒÒ§Í§¤¡ÃáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

บุคลากรในแตละฝาย มีการไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

อัตราการลาออกของบุคลากรตํ่ากวา รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีคะแนนความพึงพอใจของบุคคลกรผูทํางานอยางตํ่า รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.4

มีจํานวนบุคคลกรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤Ø³¤ÃÙ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

¤ÃÙÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ µÒÁÇÔªÒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ áÅÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ
ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

ครูผสอน
ู มีแผนการสอนทีต่ นไดรับมอบหมาย แสดงไวในเว็บไซตของโรงเรียนลวงหนา
อยางนอย xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

ครูผสอนสามารถออกแบบการเรี
ู
ยนการสอน วิชาทีร่ บั ผิดชอบ และมีกจิ กรรมสงเสริม
การเรียนรูเพื่อทํางานกับผูอื่นได คิดเปนรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ครูมีการบูรณาการรายวิชารวมกัน จํานวน xx คาบเรียน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

ครูมคี วามเขาใจในความตองการของสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพเฉพาะ ทีต่ น
รับผิดชอบ และสามารถออกแบบหลักสูตร ใหผูเรียนมีสมรรถนะตามความตองการ
ของสถานประกอบการ รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

¤ÃÙ¼ÊÙŒ Í¹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ´¨Ô ·Ô ÅÑ ãËŒ¡ºÑ
¼ÙŒàÃÕÂ¹à¾×èÍà»š¹¾ÅàÁ×Í§´Ô¨Ô·ÑÅ·Õè´Õ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ครูผสอนมี
ู
การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน คิดเปน รอยละ xx ของแผนการสอน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสาร
ทํางานรวมกันใหกับผูเรียน อยางนอยรอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีสวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ อยางนอย xx ฝาย

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในเนื้อหาที่สอน และการเทาทันยุคดิจิทัล โดยมี
การเขารวมอบรมอยางนอย xx ชั่วโมง
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OKRs ÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
สํ า หรั บ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษานั้ น จะมี ลั ก ษณะที่
คอนขางแตกตางจากโรงเรียนอยางไรก็ตาม การออกแบบ
OKRs ก็จะทําตามผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา
ในแตละสวน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผูเรียนรู (Learner Person)
“เรียนรูตลอดชีวติ พรอมเผชิญความเปลีย่ นแปลง
และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง
ครอบครัว และสังคม”
2) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-Crator)
“รวมแกปญหาสังคม การบูรณาการขามศาสตร
สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลคา แกตนเอง
สังคมสวนรวม และประเทศ”

3) พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
“กลาตอตานการกระทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ใหคุณคากับ
ความรูความสามารถ รวมมือสรางสรรคการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขทั้งในสังคมไทยและ
ประชาคมโลก”

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤³º´Õ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

“¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ ÁÕ·¡Ñ ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙµŒ ÅÍ´ªÕÇµÔ ÃÙàŒ ·‹Ò·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ »ÃÑºµÑÇ Â×´ËÂØ¹‹ ÊÒÁÒÃ¶
à¼ªÔÞ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ã¹âÅ¡´Ô¨·Ô ÅÑ áÅÐâÅ¡Í¹Ò¤µä´Œ ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¼Ù¹Œ Òí ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒ
´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ ÁÕ»Þ
˜ ÞÒÃÙ¤Œ ´Ô ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ·Ñ¡ÉÐµ‹Ò§ æ ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§§Ò¹ ÊÑÁÁÒÍÒªÕ¾
¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õµ‹Íµ¹àÍ§ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐÊÑ§¤Á

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุน สามารถ
เผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล และโลกอนาคตได โดยนักศึกษาสามารถ
เขาถึงการเรียนรูใหม ๆ ผานชองทางดิจิทัลไดอยางนอย xx ชองทาง

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีความเปนผูนํา มีความรู ความรอบรูดานตาง ๆ มีปญญารูคิด สามารถประยุกตใชความรู
และทักษะตาง ๆ ในการสรางงานสัมมาอาชีพ โดยมีอัตรานักศึกษาที่มีงานทํา รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

สรางความมัน่ คง คุณภาพชีวติ ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีคะแนนการประเมิน
ความสุขของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเกิน รอยละ xx

62 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

“¼ÙÃŒ Ç‹ ÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ÊÒÁÒÃ¶Ã‹ÇÁá¡Œ»Þ
˜ ËÒÊÑ§¤Á ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢ŒÒÁÈÒÊµÃ
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁ à¾×èÍà¾ÔèÁâÍ¡ÒÊ áÅÐÁÙÅ¤‹Òá¡‹µ¹àÍ§ ÊÑ§¤Á áÅÐ»ÃÐà·È

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

สามารถรวมแกปญหาสังคมดวยการสรางสรรคนวัตกรรม โดยมีการรวมโครงการทีเ่ กีย่ วของ
อยางนอย xx โครงการ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการบูรณาการขามศาสตร เพือ่ เพิม่ โอกาส และมูลคาแกตนเอง โดยเขารวมหลักสูตร
มีการบูรณาการขามศาสตร อยางตํ่า xx หลักสูตร

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

มีการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคา และประโยชนใหกับสังคม และประเทศ
โดยมี Startup อยางตํ่า xx บริษัท

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

à»š¹ “¾ÅàÁ×Í§·Õèà¢ŒÁá¢ç§” ¡ÅŒÒµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒã¹ÊÔè§·Õè¼Ô´ ãËŒ¤Ø³¤‹Ò¡Ñº¤ÇÒÁÃÙŒ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ à»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¢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¡

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีความกลาตอตานการกระทําในสิง่ ทีผ่ ดิ และใหคุณคากับความรูความสามารถ โดยมี
จํานวนครั้งในการทําผิดจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาลดลงจากปที่ผานมา
รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

เปนพลเมืองที่เขมแข็ง รวมมือสรางสรรค การพัฒนาตนเอง และสังคมที่ยั่งยืน โดยมี
จํานวนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงการชวยเหลือสังคมเพื่อความยั่งยืน อยางตํ่า
xx โครงการ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

ขจัดความขัดแยง และสรางสันติสขุ ทัง้ ในสังคมไทย และประชาคมโลก โดยมีจาํ นวน
โครงการที่มีสวนชวยลดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทย อยางตํ่า รอยละ
xx โครงการ
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

บริหารงานงบประมาณ และการเงินใหเปนไปตามแผนงาน และบรรลุเปาหมายการ
ใชงบประมาณ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงาน และบรรลุเปาหมายการจัดสรรบุคลากรตาม
ตําแหนงได รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

บริหารงานวิชาการ ใหบรรลุตามเปาหมาย มีความโดดเดนอยูใน xx ลําดับตนของ
ประเทศไทย/โลก

ผลลัพธหลักขอที่ 4.4

ดานการบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามแผนงานการลดคาใชจาย (ไมนับเงินเดือน
และสวัสดิการ) ตอบุคลากรลดลงรอยละ xx จากปที่ผานมา

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีงบประมาณในการบริหารจัดการเรียน ครบทุกดาน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีการวางแผน และการใชงบประมาณ ถูกตอง อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความคลาดเคลือ่ น
ไมเกิน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

สรางความมัน่ คง คุณภาพชีวติ ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีคะแนนการประเมิน
ความสุขของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเกิน รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹»‚¶Ñ´ä»

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ประเมินการใชแผนจัดสรรงบประมาณของปปจจุบนั เพือ่ การพัฒนาและวางแผนทีม่ ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผานเกณฑ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

ทําแผนงบประมาณในปถัดไป โดยสงแผนตรงตามเวลา ภายในเดือน xx

64 OKRS ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ เปนจํานวน xx บาท

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหการเบิกจายเงินหลังไดรับเอกสารภายใน xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีแนวคิดสรางสรรคในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน เทอมละ xx แนวคิด

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ ãËŒ “¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ ÁÕ·¡Ñ ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙµŒ ÅÍ´ªÕÇµÔ ÁÕ»Þ
˜ ÞÒÃÙ¤Œ ´Ô ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ
áÅÐ·Ñ¡ÉÐµ‹Ò§ æ ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÑÁÁÒÍÒªÕ¾ ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีหลักสูตรโครงงาน ประยุกตความรู สรางงานนวัตกรรม ทีเ่ กีย่ วของกับสาขาวิชาทีเ่ รียน
xx โครงการ

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

มีอัตราสวนของการวางงานของนักศึกษา ลดลง รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÁÕ¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ·Õàè »š¹àÅÔÈ áÅÐÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õàè »š¹·Õµè ÍŒ §¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§¢Í§âÅ¡

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยางนอย xx ผลงาน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

คะแนนการประเมินผลการสอนของอาจารยไดคาเฉลี่ยอยางตํ่า xx คะแนน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.3

คะแนนการประเมินหลักสูตร จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก
xx คะแนน
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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 3.1

บุคลากรมีความกลาตอตานการกระทําในสิ่งที่ผิด และใหคุณคากับความรูความสามารถ
โดยมีจํานวนครั้งในการทําผิดจริยธรรมของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาลดลงจากป
ที่ผานมา รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีจาํ นวนโครงการทีแ่ สดงใหเห็นถึงการชวยเหลือสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืน อยางตํา่ xx โครงการ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีผลงานทีม่ สี วนชวยลดความขัดแยงและสรางสันติสขุ ในสังคมไทย อยางตํา่ xx โครงการ

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
มีความคลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

สถาบันมีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในการแจงขาวสารประชาสัมพันธตาง ๆ
โดยเขาถึงกลุมเปาหมาย รอยละ xx และสามารถลดกระดาษไดรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

ผูรับบริการ (บุคลากร นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย) สามารถเขาถึง Internet และมี
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และมีความพอใจกับบริการโครงสราง
พื้นฐานของศูนยสารสนเทศ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

ครูผูสอน มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน ในการติดตอ
สื่อสารกับผูสอน และการทํางานรวมกัน รอยละ xx
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ “¼Ù»Œ ¯ÔºµÑ §Ô Ò¹”
ä´Œá¡‹ ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂ¼ÙŒÊÍ¹áÅÐà¨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 2.1

มีชองทางใหผูปฏิบัติงานแตละฝาย แจงปญหาในการทํางาน การเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดเก็บและจัดการขอมูล ดวยรูปแบบดิจิทัล เพื่อให
ผู รั บ ผิ ด ชอบรั บ ทราบปญหา โดยมี ก ารแจงปญหาอยางนอยเทอมละ xx เรื่ อ ง
และปญหาไดรับการแกไขรอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝาย มาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

à¢ŒÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ »˜ÞËÒ ¢Í§ “¼ÙàŒ ÃÕÂ¹ÃÙ”Œ µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐ´ŒÒ¹
¨Ñ´ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§»˜ÞËÒ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ´ŒÇÂà¤Ã×Íè §Á×Í
´Ô¨Ô·ÑÅ à¾×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีชองทางใหนักเรียนแจงปญหาการเรียนรู ผานครูอาจารยผูสอน หรือผานชองทาง
ที่ปลอดภัย โดยสามารถแจงปญหาทั้งดาน การเรียนรู ปญหาทางบาน และปญหา
สังคมอื่น ๆ ที่เปนอุปสรรคของผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเรียน โดยมีการจัดเก็บ
และจัดการขอมูลดวยรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ใหผูรับผิดชอบรับทราบปญหา โดยมีการแจง
ปญหา อยางนอยเทอมละ xx และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

จัดหาสถานประกอบการใหผูเรียน ไดตรงตามสาขาทีส่ นใจ โดยผูเรียนมีสถานประกอบ
การที่รับฝกงาน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 3.3

มีการนําปญหาของการบริหารแตละฝายมาประชุม เพื่อหาแนวทางแกไข โดยมี
การประชุม เดือนละ xx ครั้ง และปญหาไดรับการแกไข รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

ÁÕ¡ÒÃà¡çºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¢Œ Í§¼ÙàŒ ÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ áÅÐÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐË
àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

สรุปรวบรวมขอมูลทีไ่ ดรับรายงานประเมิน เกีย่ วกับการเก็บขอมูลปญหาและการแกปญหา
ดานการบริหารจัดการ โดยสามารถนําไปปฏิบัติได อยางนอย 1 รายงาน
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 5

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

ผลลัพธหลักขอที่ 5.1

มีการจัดทําฐานขอมูลของผูเรียน เพื่อเขาใจแหลงที่มาของผูเรียน และติดตามผล
เมื่อจบการศึกษา โดยมีขอมูลนักศึกษา ครบตามที่ตองการวิเคราะห รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 5.2

มีการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ และมีการบริหารความสัมพันธกับผูประกอบ
การเพือ่ ใหสามารถสงผูเรียนไปฝกงาน และเขาทํางาน ใหตรงตามความตองการ และ
สาขาของผูเรียน รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 5.3

สามารถระบุปญหาในการบริหารจัดการ นํามาบูรณาการกับทุกฝายในการแกไข
ปญหา และสามารถแกไขปญหาเรงดวนได รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ½†ÒÂºØ¤¤Å
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

ÊÃŒÒ§Í§¤¡ÃáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

บุคลากรในแตละฝาย มีการไดรับการพัฒนาตนเอง จํานวน xx ชั่วโมง

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

อัตราการลาออกของบุคลากรตํ่ากวารอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

มีคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรผูทํางานอยางตํ่า รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

มีจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา บรรจุเต็มตามแผน รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÊÃŒÒ§áÅÐ¾Ñ²¹Ò “ºØ¤ÅÒ¡Ã” ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¼Ô´¶Ù¡ »¯ÔºµÑ µÔ ¹µÒÁÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õ¢è 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 2.1

มีบคุ ลากรทีส่ ามารถปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหนาที่ โดยไมละเมิดสิทธิของผูอืน่ รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

บุคลากรเปนสมาชิกทีด่ ขี องกลุม มีจติ อาสา รักทองถิน่ และประเทศ อยางนอย xx กลุม
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µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ¤³º´Õ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

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

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

คะแนนความพึงพอใจของบุคลากรในการทํางานอยางตํ่า รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

อัตราการไดงานทําของนักศึกษาอยางตํ่า รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

คะแนนการประเมินหลักสูตร จากผูทรงคุณวุฒิ อยางตํ่า รอยละ xx

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

ÊÃŒÒ§ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¡‹§ áÅÐ ´Õ” ãËŒà»š¹·Õ»è ÃÐ¨Ñ¡É áÅÐÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»Þ
˜ ËÒÊÑ§¤Á ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¢ŒÒÁÈÒÊµÃ ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

มีผลงานการแขงขันของผูเรียน ทีป่ ระสบความสําเร็จการแขงขัน หรือไดรับการยอมรับ
ในระดับประเทศ หรือระดับอาเซียน ในสาขาของตน อยางนอย xx โครงการ

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีผลงานโครงการ หรือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย หรือชุมชน ดานสังคม หรือ
สิ่งแวดลอม อยางนอย xx โครงการ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

ÊÃŒÒ§ “¾ÅàÁ×Í§·Õàè ¡‹§ áÅÐ ´Õ” ãËŒà»š¹·Õ»è ÃÐ¨Ñ¡É áÅÐÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»Þ
˜ ËÒÊÑ§¤Á ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¢ŒÒÁÈÒÊµÃ ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีผลงานการแขงขันของผูเรียน ที่ประสบความสําเร็จในการแขงขัน หรือไดรับการยอมรับ
ในระดับประเทศ หรือระดับอาเซียน ในสาขาของตน อยางนอย xx โครงการ
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 4

ºÃÔËÒÃ§Ò¹§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ãËŒà»š¹ä»µÒÁá¼¹§Ò¹ áÅÐºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃãªŒ
§º»ÃÐÁÒ³

ผลลัพธหลักขอที่ 4.1

บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามแผนงาน และบรรลุเปาหมายการจัดสรรบุคลากร
ตามตําแหนงได รอยละ xx

ผลลัพธหลักขอที่ 4.2

ดานการบริหารงานทัว่ ไป ใหเปนไปตามแผนงานการลดคาใชจาย (ไมนับเงินเดือนและ
สวัสดิการ) ตอบุคลากรลดลงรอยละ xx จากปที่ผานมา

ผลลัพธหลักขอที่ 4.3

ครูผสอน
ู มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน ในการติดตอสือ่ สาร
กับผูสอน และการทํางานรวมกัน รอยละ xx

µÑÇÍÂ‹Ò§ OKRs ÍÒ¨ÒÃÂ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 1

à»š¹ÍÒ¨ÒÃÂ·Õè´Õ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ผลลัพธหลักขอที่ 1.1

มีแผนการสอนทีต่ นไดรับมอบหมาย แสดงไวใน Website ของคณะ หรือสถาบันลวงหนา
อยางตํ่า xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.2

คะแนนการประเมินการสอนอยางตํ่า xx วัน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.3

จํานวนผลงานวิจัยอยางตํ่า xx ผลงาน

ผลลัพธหลักขอที่ 1.4

จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางตํ่า xx โครงการ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 2

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

ผลลัพธหลักขอที่ 2.1

ครูผสอนมี
ู
การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ xx ของแผนการสอน

ผลลัพธหลักขอที่ 2.2

มีการสอดแทรกความรูการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี และการใชดิจิทัลในการสื่อสาร
ทํางานรวมกันใหกับผูเรียน อยางนอย รอยละxx
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢ŒÍ·Õè 3

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

ผลลัพธหลักขอที่ 3.1

มีสวนรวมในทีมงานฝายตาง ๆ อยางนอย xx ฝาย

ผลลัพธหลักขอที่ 3.2

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ งในสาขาวิชาทีส่ อน โดยมีการเขารวมอบรมอยางนอย
xx ชั่วโมง

อยางที่ไดกลาวมาขางตนวา OKRs ที่นําเสนอ
ในบทนี้ เปนเพียง “ตัวอยาง” เทานั้น ไมไดหมายความวา
ทุกสถานศึกษาจะตองมี OKRs ดังกลาว สถานศึกษาใด
ทีค่ ดิ วาวัตถุประสงคหรือผลลัพธหลักในขอใดไมเหมาะสม
ก็สามารถปรับใหเขากับบริบทของสถานศึกษาได ทั้งนี้
ตามหลักการของ OKRs แลว ผูปฏิบัติงานควรจะเปน

คนตั้ง OKRs ขึ้นมาเอง ไมใชการบังคับจากผูบริหาร
แตประการใด แตผู บริ ห ารก็ ส ามารถใหขอคิ ด เห็ น ได
ในกรณีที่มีความเห็นวา OKRs ที่ตั้งมานั้น ไมตรงกับ
OKRs ขององคกร ในบทถัดไปจะไดนําเสนอการนําเอา
OKRs ไปใชในทางปฏิบัติหลังจากที่ไดมีการออกแบบ
OKRs เรียบรอยแลว
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º··Õè 4

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¹íÒàÍÒ OKRs
ä»ãªŒã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔ

หลังจากทีไ่ ดนําเสนอตัวอยางของ OKRs ในบทที่ 3
ที่ผานมาแลวนั้น ในบทนี้จะนําเสนอแนวทางการนําเอา
OKRs ไปใชในทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา อยางไร
ก็ตาม เนื้อหาในบทนี้ เปนเพียงขอเสนอแนะแนวทาง
เทานั้น สถานศึกษาแตละแหง สามารถนําไปปรับใชให
เหมาะกับบริบทของแตละสถานศึกษาไดตอไป

¢Ñ¹é µÍ¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¹íÒàÍÒ OKRs ä»ãªŒã¹·Ò§»¯ÔºµÑ Ô
1. การทําความเขาใจในแนวคิดของ OKRs
เพื่อใหการนําเอา OKRs ไปใชเกิดผลสูงสุด
สถานศึ ก ษาควรจะทํ า ความเขาใจในแนวคิ ด OKRs
ใหกับบุคลากรทุกคนในองคกร เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน ไมเชนนั้น หากมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนแลว
จะทําใหเกิดความสับสนในองคกร
2. เริ่มตนออกแบบ OKRs
ในการออกแบบ OKRs นัน้ ผูบริหารระดับสูงสุด
ของสถานศึกษาจะตองออกแบบ OKRs ของสถานศึกษา
ขึ้นมากอน และจึงใหผูบริหารรองลงมาออกแบบ OKRs
ของตนเอง และคอยเปนครู ห รื อ อาจารยแตละทาน
ออกแบบ OKRs ไปตามลําดับขั้น ตามตัวอยางที่เสนอไว
ในบทที่ 3
3. สือ่ สารใหทุกคนเขาใจวิธกี ารนําเอา OKRs ไปใช
หลังจากทําการออกแบบ OKRs เสร็จเรียบรอย
แลว องคกรควรจะทําความเขาใจกับทุกคนในองคกร
ถึงการนําเอา OKRs มาใช เชน ในเรื่องการประเมินผล
การทํางาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่จะไดนําเสนอตอไป

4. เริ่มนําไปใชในทางปฏิบัติ
วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะทํ า ใหทุ ก คนในองคกรสามารถ
เขาใจในการใช OKRs ไดเปนอยางดี คือการเริ่มนําไป
ใชจริง เพราะในระหวางการใชนั้น อาจจะพบขอขัดของ
ซึ่ ง ผู ใชก็ จ ะเริ่ ม ที่ จ ะตองทํ า ความเขาใจในแนวคิ ด นี้
ใหดีขนึ้ ในชวงแรกของการใช อาจจะยังตองมีการปรับปรุง
แกไข OKRs ซึ่ ง เปนเรื่ อ งปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก องคกร
ทีใ่ ช OKRs แตเมือ่ ใชไปเรือ่ ย ๆ ก็จะมีความเขาใจมากขึน้
และจะสามารถนําเอา OKRs ไปใชไดดีที่สุด

µÒÃÒ§àÇÅÒã¹¡ÒÃ¹íÒàÍÒ OKRs ä»ãªŒ
เนื่องจากลักษณะของแตละสถาบันการศึกษามี
ความแตกตางกั น ไมวาในแงของขนาดของสถาบั น
เชน ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ หรือลักษณะของสถาบัน
ดังนั้น ตารางเวลาในการนําเอา OKRs ไปใชที่นําเสนอนี้
จะเปนเพียงแคตัวอยางที่นําเสนอเปนแนวทางเทานั้น
แตละสถาบันสามารถนําไปปรับใชไดใหเหมาะสมของ
แตละองคกรของตัวเองไดตอไป
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1. กอนวันเปดภาคเรียนการศึกษาประมาณ 1 เดือน
ผูบริหารระดับสูงควรเริ่มออกแบบ OKRs ของ
สถานศึ ก ษาใหแลวเสร็ จ และจั ด การประชุ ม ผู บริ ห าร
สถานศึกษา และใหผูบริหารสถานศึกษาในแตละฝาย
OKRs ใหแลวเสร็จ โดยใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห
2. กอนวันเปดภาคเรียนการศึกษาประมาณ
15 วัน
ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา นํ า เสนอ OKRs ของ
สถานศึกษาในภาพรวม และของแตละดานใหกับครูและ
อาจารยไดทราบ เพือ่ ใหครูและอาจารย นําไปสราง OKRs
ของแตละคน
3. กอนวันเปดภาคเรียนการศึกษาประมาณ
7 วัน
ครูและอาจารยทุกคนนําสง OKRs ของแตละคน
ถาสถานศึกษาไมมีขนาดใหญมากนัก ก็อาจจะใหครู
และอาจารยนํา เสนอ OKRs ของตนเองใหกับ ทุ ก คน
ไดรับทราบ หากสถานศึกษามีขนาดใหญมาก ก็อาจจะ
สรางระบบ เชน Intranet ในการประกาศ OKRs ของ
บุ ค ลากรทุ ก คน เพื่ อ ใหเห็ น ความสอดคลองเชื่ อ มโยง
ของ OKRs หากพบวา OKRs ของบุคลากรคนใดยังไม
สอดคลอง ผูบริหารอาจจะใหขอแนะนําเพื่อนําไปปรับ
ตอไป
4. วันเปดภาคเรียนการศึกษา
บุ ค ลากรทุ ก คนในสถานศึ ก ษาจะมี OKRs
เปนของตนเอง และพรอมที่ จ ะเริ่ ม ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให
บรรลุวัตถุประสงคและผลลัพธหลักที่ไดตั้งเอาไว

5. ระหวางภาคการศึกษา
ผู บริ ห ารรวมทั้ ง ครู แ ละอาจารยนํ า เสนอ
ความกาวหนาของ OKRs ของแตละคน โดยรูปแบบอาจจะ
แตกตางกั น ไป เชน ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นอาจจะจั ด
การประชุ ม เพื่ อ สอบถามความกาวหนากั บ ผู บริ ห าร
ในแตละฝายงาน และผูบริหารอาจจะใหแตละฝายงาน
จัดประชุมเพื่อสอบถามความกาวหนากับครูและอาจารย
ตามลํ าดับ โดยความถี่ อาจจะแลวแตเหมาะสม โดย
อาจจะทําอยางนอย 1 ครัง้ ในระหวางภาคเรียนการศึกษา
เชน ชวงกลางภาคเรียนการศึกษา เปนตน
สําหรับสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจะจัด
ประชุมพรอมกันทั้งหมด และสอบถามถึงความกาวหนา
ของ OKRs ของครูและอาจารยแตละคน โดยการจัด
ประชุมนี้อาจจะใชการประชุมที่จัดเปนประจําอยูแลว
ก็ได ไมจําเปนตองจัดประชุมเปนลักษณะเฉพาะ (แตถา
หากพิจารณาแลววา เวลาไมนาจะพอ ก็จะจัดประชุม
แยกก็ได)
6. ปลายภาคการศึกษา
ผูบริหารระดับสูงสุดของสถานศึกษาใหขอคิด
เห็นเกี่ยวกับ OKRs ของผูบริหารระดับรองลงมาในแตละ
ฝาย เพื่อจะไดหาหนทางรวมกันในการพัฒนาในสิ่งที่
ตัง้ ไวใน OKRs ประสบความสําเร็จตอไป (หรือหากประสบ
ความสําเร็จแลว ก็อาจจะเปนบทเรียนที่เปนแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่สามารถนําไปใชไดตอไป) นอกจากนี้
ผูบริหารในแตละฝายก็ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ OKRs ของ
ครูและอาจารยแตละคน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาใหดีขึ้นตอไป
การใหขอคิ ด เห็ น นี้ หากเปนไปไดควรทํ า
ใหลั ก ษณะหนึ่ ง ตอหนึ่ ง เพื่ อ ใหสามารถพู ด คุ ย กั น ได
อยางเต็มที่ โดยจุดมุงหมายของกิจกรรมนี้คือการเรียนรู
เพื่อการพัฒนา ไมใชเรื่องของการประเมินผลการทํางาน
เพื่อเลื่อนขั้น หรือเลื่อนเงินเดือนแตประการใด
7. ปดภาคการศึกษา
ผู บริ ห ารอาจจะพิ จ ารณาจั ด งานที่ แ สดงถึ ง
ความสํ า เร็ จ ของ OKRs ในภาคการศึ ก ษาที่ ผ านมา
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และเตรี ย มพรอมที่ จ ะสราง OKRs สํ า หรั บ ในภาค
การศึกษาถัดไป ตามที่นําเสนอในขอที่ 1
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John Doerr ผูนําเอา OKRs ไปใชใน Google ไดกลาวถึง
แนวคิดที่เรียกวา CFR ซึ่งจะมีสวนชวยให OKRs ประสบ
ความสําเร็จ (Doerr, 2018) โดย C หมายถึง Conversation
หรื อ การสนทนา F หมายถึ ง Feedback หรื อ การให
ขอมูลยอนกลับ และ R หมายถึง Recognition หรือการให
การยอมรับ โดยสถานศึกษาแตละแหงสามารถนําไป
ปรับใชไดดังนี้
1. Conversation หรือการสนทนา
ในระหวางการใช OKRs ผูบริหารจะสามารถ
นําเอา OKRs เปนเครื่องมือในการสนทนากับครูและ
อาจารยแตละคนได ทั้งนี้เพื่อใหเห็นความกาวหนาของ
สถานศึ ก ษาและความกาวหนาในการทํ า งานของ
แตละคน การสนทนาในรู ป แบบนี้ มี จุ ด มุ งหมาย
ในเรื่องการเรียนรูและพัฒนาไปรวมกัน เพื่อทําใหเกิด
ความกาวหนาในการทํางานเทานั้น
2. Feedback หรือการใหขอมูลยอนกลับ
ผู บริ ห ารอาจจะใช OKRs ในการใหขอมู ล
ยอนกลั บ กั บ ครู ห รื อ อาจารย โดยขอมู ล ยอนกลั บ นี้
มี วั ต ถุ ป ระสงคที่ จ ะเปนการแลกเปลี่ ย นกั น วา สิ่ ง ที่ ไ ด
ทําไปแลวนั้น สําเร็จหรือไมสําเร็จ เพราะอะไร หากสําเร็จ
ก็จะสามารถนํามาสรางเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได
แตหากไมสําเร็จก็จะไดนํามาพิจารณารวมกันวา จะตอง
ทําอยางไรเพื่อใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต ทั้งนี้
การใหขอมูลยอนกลับนี้ ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใช
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของครู อ าจารยหรื อ
ผูบริหารแตประการใด
3. Recognition หรือการใหการยอมรับ
เนื่องจาก OKRs ไมไดเปนเครื่องมือที่จะนํา
มาใชในการประเมิ น ผลการทํ า งานเพื่ อ เลื่ อ นขั้ น หรื อ
ขึ้นเงินเดือน ดังนั้น การสรางแรงจูงใจเพื่อใหทุกคนอยาก
ที่จะทําตาม OKRs คือการใหการยอมรับ เชน การจัดงาน

เพือ่ ยกยองคนทีส่ ามารถทํา OKRs ไดทาทายและกาวหนา
ไปอยางมาก งานในลักษณะนี้ไมใชทําเพื่อใหการยอมรับ
ผูทีท่ าํ OKRs สําเร็จแตเพียงอยางเดียว แตเปนการแลกเปลีย่ น
ความรู เพื่ อ ใหครู แ ละอาจารยสามารถนํ า ตั ว อยาง
ของความสําเร็จนัน้ ไปใชกับตนเองไดอีกดวย นอกจากนัน้
ในหลาย ๆ ครั้ง ก็อาจจะนําเอากรณีศึกษาตัวอยางของ
การใช OKRs ที่ลมเหลว ที่ครูและอาจารยบางทาน อยาก
จะมาเลาใหทานอื่น ๆ ฟง เพื่อเปนบทเรียนใหทานอื่น ๆ
ตองระมัดระวังอีกดวย
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ตามทีไ่ ดกลาวไวกอนหนานีว้ า OKRs ไมใชเครือ่ งมือ
ในการประเมินผลการทํางานของครูและอาจารย หรือ
ผู บริ ห าร แตเปนเครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
(Productivity) มากกวา ดังนั้นขอเสนอการใช OKRs
สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาของรายงานฉบั บ นี้ จึ ง เสนอให
แยกการใช OKRs ออกจากระบบการประเมิ น ผล
การแยก OKRs ออกจากระบบการประเมิ น ผล
เพื่อเลื่อนขั้นหรือขึ้นเงินเดือน จะมีขอดีอยู 2 ประการ
คื อ ทุ ก คนจะกลาที่ จ ะตั้ ง OKRs ที่ มี ค วามทาทาย
เนื่องจากถึงแมวาจะไมสามารถทําไดถึงเปาหมายที่ตั้งไว
ก็ จ ะไมไดสงผลใดๆ ตอเงิ น เดื อ นหรื อ การเลื่ อ นขั้ น
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การที่ OKRs ไมไดถู ก นํ า มาใช
ในการประเมินผล จะทําใหทุกคนมีความคิดสรางสรรค
มากขึน้ อาจจะเลือกทําอะไร ทีต่ ามปกติอาจจะไมกลาทํา
เพราะกลั ว วาจะไดคะแนนประเมิ น ที่ ดี และความคิ ด
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สรางสรรคหรือนวัตกรรมเหลานี้ อาจจะมีสวนชวยทําให
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เปน
ไปได
อยางไรก็ตาม OKRs ถึงแมวา OKRs จะไมถูกนํา
มาใชในการประเมินผลการทํางานของครูและอาจารย
หรือผูบริหารโดยตรง แตก็เปรียบเสมือนผลงานของครู
และอาจารย รวมทัง้ ผูบริหาร และยังเปนผลงานทีจ่ บั ตองได
วัดผลได OKRs ก็ยังถือวามีความสําคัญในการทํางาน
อยูเชนกัน
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ถึงแมวา OKRs จะไมไดถูกนํามาใชในประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา แตบทบาท
สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของ OKRs ที่ อ าจจะนํ า มาใชใน
สถานศึกษา คือ การเปนเครื่องมือในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษานั้น ๆ จากที่ไดกลาว
มาแลวในบทที่ 1 วาขณะนี้ รั ฐ บาลโดยกระทรวง
ศึกษาธิการไดมีนโยบายใหแตละสถานศึกษาสามารถ
สรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาเองได
และสามารถรองขอใหหนวยงานภายนอกทําการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไดตามความสมัครใจ (ยกเวนในกรณี
ที่ ส ถานศึ ก ษานั้ น ๆ มี ป ญหาที่ ห นวยงานตนสั ง กั ด
เห็นวามีความจําเปนที่จะตองไดรับการประเมินคุณภาพ
เพื่อพัฒนาอยางเรงดวน)
ระบบ OKRs จึงเปนเหมือนระบบที่เรียกวา
Tailored Made คื อ มี ค วามยื ด หยุ นและสามารถ
ปรับใชใหเขากับบริบทของแตละสถานศึกษาได โดยมี
จุดเริ่ม ตนจากมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับดังที่

ไดแสดงตัวอยางไวในบทที่ 3 ทีผ่ านมา เมือ่ สิน้ ปการศึกษา
สถานศึกษาสามารถนําเสนอ OKRs เพื่อเปนการประกัน
วาคุณภาพการศึกษาของสถาบันนัน้ อยูในระดับทีเ่ พียงพอ
และยั ง เปนเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถใชในการวิ เ คราะหหา
จุ ด ออนจุ ด แข็ ง ของสถาบั น อั น จะนํ า ไปสู การพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาไดในที่สุด
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เชนเดียวกันกับองคกรอื่น ๆ การนําเอา OKRs
ไปใช โดยเฉพาะในชวงเริ่มตน สถาบันการศึกษาอาจจะ
ประสบกับปญหาดังตอไปนี้
1. การตั้งเปาหมายใน OKRs ไมทาทาย
ปญหานี้ อ าจจะเกิ ด จากความกลั ว หรื อ
ความกังวลวา ในที่สุดแลว ผูตั้ง OKRs จะไมสามารถ
ทําไดบรรลุเปาหมาย และอาจจะสงผลตอการประเมิน
ผลการทํ า งาน ซึ่ ง วิ ธี แ กในเรื่ อ งนี้ คื อ การชี้ แ จงใหกั บ
ทุกคนเขาใจวา OKRs เปนเครื่องมือที่ใชในการเรียน
รูและพัฒนา ไมไดใชเปนเครื่องมือในการประเมินผล
การทํางานแตประการใด
2. เอางานประจําทัว่ ๆ ไปทีไ่ มไดมีความสําคัญ
มาตั้งเปนวัตถุประสงค
โดยทั่ ว ไปแลว หลั ก การของ OKRs คื อ
ความพยายามในการตั้งวัตถุประสงคที่มีความทาทาย
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เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร แตหลาย ๆ ครั้ง
หลายคนก็ยังมีการนําเอางานประจําทั่ว ๆ ไปมาตั้งเปน
วัตถุประสงค เชน ถาครูตั้งวัตถุประสงคเพียงแคสอน
ใหครบจํานวนชั่วโมง แบบนี้ ก็จะยังไมเปนวัตถุประสงค
ที่ดี เพราะการสอนใหครบ ยังไมไดหมายถึงการบรรลุ
ความสํ า เร็ จ เปนตน วิ ธี ก ารแกไขคื อ การใหความรู
ความเขาใจในเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะผูบริหารอาจจะ
ใหขอคิดเห็นเพื่อใหครูและอาจารยนําไปปรับปรุงกอนนํา
ไปใชตอไป
3. การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงคที่ ไ มสอดคลองกั บ
วัตถุประสงคขององคกร
เชน หากองคกรมีการตัง้ วัตถุประสงคใหนักเรียน
เปนคนดี การตัง้ วัตถุประสงคในระดับลางลงมา ก็ตองเนน
เกี่ ย วกั บ ความเปนคนดี ข องนั ก เรี ย น มากกวาการตั้ ง
วัตถุประสงคในเรือ่ งคะแนนสอบ อยางนีเ้ ปนตน วิธกี ารแกไข
ก็เปนลักษณะเดียวกัน ดังทีไ่ ดอธิบายกอนหนานี้ คือควรให
ความรูความเขาใจ และมีขอคิดเห็นใหทําการปรับปรุง
กอนนําไปใชจริง
4. การตั้งผลลัพธหลักจํานวนมากหรือนอย
จนเกินไปและไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
สวนใหญปญหานี้ เ กิ ด จากการที่ ผู ออกแบบ
OKRs ยังไมเขาใจในหลักการของ OKRs เลยนําเอา
ตัววัดเดิมๆ ที่เคยใชกันอยู (เชน ตัววัดที่ไดจากการทํา
รายงานการประเมินตนเอง) มาใสใหเปนผลลัพธหลัก
ใน OKRs ซึ่งอาจจะมีจํานวนมากหรือนอยจนเกินไป
ที่สําคัญตัววัดเหลานั้น อาจจะไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่ ตั้ ง ไวเลย วิ ธี ก ารแกไขคื อ การนํ า เสนอวั ต ถุ ป ระสงค

และผลลัพธหลักของทั้งสถาบันใหทุกคนไดเห็น และได
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผูบริหารจะตอง
ใหความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวกับทุกคนในองคกร
ในชวงแรกนั้ น ความสั บ สนในการสราง
และนําเอา OKRs ไปใชในองคกรเปนเรื่องที่เปนปกติ
และมักจะเกิดขึ้นกับหลายองคกร ขอแนะนําที่มักจะชวยลด
ปญหาลง คือ ในองคกรควรจะมีบุคคลอยางนอย 1 คน
ที่เปนผูที่เขาใจเรื่อง OKRs เปนอยางดี (อาจจะเรียกวา
OKRs Champion หรือจะเปนชื่ออื่น ๆ ก็ไดตามความ
เหมาะสม) ซึ่ ง จะทํ า ใหหนาที่ ใ หกระบวนการ OKRs
เปนไปตามกําหนด คอยรวบรวม OKRs และคอยตอบ
คําถามขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับ OKRs เพื่อให OKRs
ถูกนําไปใชไดอยางราบรื่นมากที่สุด
จากตัวอยางการออกแบบ OKRs ทีไ่ ดนําเสนอ
ในบทที่ 3 และขอเสนอการนําเอา OKRs ไปใชในทาง
ปฏิบตั ทิ ไี่ ดนําเสนอในบทนี้ จะนําไปสูบทสรุปถึง แนวทาง
การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
โดยใชแนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs: Objective
and Key Results ในบทสุดทายตอไป
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ท สุ ด ท า ย จ ะ เ ป น บ ท ส รุ ป สํ า ห รั บ ก า ร
ศึ ก ษานี้ ประโยชนของการศึ ก ษาที่ มี ต อ
สถานศึกษาและภาครัฐ พรอมทั้งขอจํากัดในการศึกษา
และขอเสนอแนะสํ า หรั บ การศึ ก ษาในอนาคตโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
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จากปญหาในเรื่ อ งระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในอดี ต ที่ ห ลายครั้ ง มี ก าร
วั ด ผลที่ อ าจไมตรงกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในหลาย ๆ แหง กลายเปนงานเอกสาร ซึ่ ง นอกจาก
ไมไดชวยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาแลว ยั ง มี ส วน
ทํ า ใหครู แ ละอาจารยเสี ย เวลาสอน เพื่ อ ที่ จ ะทํ า งาน
เอกสารเหลานี้ จากปญหาดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ
จึ ง ไดปรั บ ระบบการประกั น และประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาใหม โดยใหอํานาจกับสถานศึกษาในการสราง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไดเอง เพื่อใหตรง
กั บ บริ บ ทที่ ห ลากหลายของสถานศึ ก ษาแตละแหง
อยางไรก็ตาม เนื่องจากความพรอมของสถานศึกษาใน
แตละแหงอาจจะมีความแตกตางกัน สําหรับแหงที่มี
ความพรอม ก็จะสามารถสรางระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาไดเอง แตแหงที่ อ าจจะยั ง ไมมี ค วามพรอม
การนําเสนอแนวทางการสรางระบบการประกันศึกษา
เพื่ อ ใชเปนตั ว อยาง ก็ จ ะมี ป ระโยชนอยางยิ่ ง สํ า หรั บ
ผูบริหารสถานศึกษาเหลานั้น

ระบบ OKRs เปนระบบที่ไดกําลังไดรับความนิยม
อยางมากในปจจุบนั ในการบริหารจัดการองคกร หลังจาก
ไดรั บ การพิ สู จ นแลววาระบบนี้ มี ส วนชวยใหองคกร
อยาง Google ประสบความสําเร็จในระดับโลกมาแลว
โดยระบบนี้ จ ะเปดโอกาสใหบุ ค ลากรแตละคนของ
องคกร ตั้งวัตถุประสงคและผลลัพธหลักในการทํางาน
ของตนเอง เพื่ อ ใหสอดคลองกั บ วั ต ถุ ป ระสงคและ
ผลลัพธหลักของฝายงาน และขององคกรการศึกษานี้
จึ ง ไดนํ า เสนอแนวทางการออกแบบ OKRs สํ า หรั บ
สถานศึ ก ษาในแตละระดั บ โดยยึ ด เอามาตรฐาน
การศึกษาของชาติมาเปนจุดเริม่ ตน รวมทัง้ เสนอแนวทาง
ในการใช OKRs สําหรับสถานศึกษาเหลานั้น อยางไร
ก็ตามผลการศึกษานี้เปนเพียงแค “แนวทาง” เทานั้น
ไมไดมี จุ ด ประสงคที่ จ ะตองใหสถานศึ ก ษาทุ ก แหง
ทําตามในรูปแบบนี้ทั้งหมด ซึ่งโดยหลักการแลว OKRs
ของแตละองคกรจะมี ลั ก ษณะที่ แ ตกตางกั น อยู แลว
เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงคของแตละองคกรก็ จ ะมี ค วาม
แตกตางกั น ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาจึ ง ควรแคจะนํ า ไปใช
เปนแบบอยางในการออกแบบระบบ OKRs ของตนเอง
รวมถึงสามารถปรับใช OKRs ไดตามความเหมาะสม
ตอไป
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สถานศึกษาสามารถนําเอาแนวคิดการออกแบบ
และการนํ า OKRs ที่ ไ ดนํ า เสนอในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ไปทดลองใชในสถานศึ ก ษาของตนเอง โดยเริ่ ม จาก
การสราง OKRs ในระดับของสถานศึกษากอน และไปถึง
ระดับฝายไปจนถึงในระดับของครูและอาจารยแตละคน
หากสถานศึกษาสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติได โดยมี
การปรับใหเขากับบริบทของแตละสถานศึกษา ก็เชื่อวา
OKRs จะกลายเปนระบบที่มีสวนสําคัญในการประกัน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแตละ
ระดับไดในที่สดุ
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ปญหาประการหนึง่ ทีโ่ รงเรียนหลายแหงประสบ คือ
การทีห่ นวยงานกลางมักจะมีนโยบายและโครงการมาเปน
จํานวนมาก ทีบ่ งั คับใหโรงเรียนไดทําตาม จึงทําใหครูและ
อาจารยตองเสียเวลามาในการดําเนินโครงการเหลานั้น
จนหลายครัง้ ก็สงผลกระทบตอการเรียนการสอน อยางไร
ก็ตาม หนวยงานภาครัฐเหลานี้ ก็มีเจตนาที่ดี ที่พยายาม
จะดําเนินโครงการตาง ๆ เหลานี้ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกระทรวงหรือของรัฐบาล เพียงแตปญหาคือ เมื่อเปน
การบังคับแลว โครงการหลายโครงการก็อาจจะไมได
เหมาะสมกั บ โรงเรี ย นในทุ ก ระดั บ และในทุ ก ประเภท
อันทําใหในที่สุดแลวโครงการหลายโครงการก็ลมเหลว
ไปในที่สุด
ระบบ OKRs สามารถนํามาใชเพือ่ แกปญหาเหลานี้
โดยกระทรวงหรือหนวยงานกลางที่มีหนาที่ในการสราง
นโยบาย ก็จะเริม่ เพียงแคตัง้ วัตถุประสงคและผลลัพธหลัก
ที่ตองการ และเปดโอกาสใหเขตพื้นที่หรือสถานศึกษา
ไดตัง้ วัตถุประสงคและผลลัพธหลักของตนเอง โดยจะตอง
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานกลาง
ดังนั้นดวยวัตถุประสงคเดียวกัน แตละสถานศึกษาอาจ
จะเลือกดําเนินโครงการที่แตกตางกัน แตเหมาะสมกับ
แตละบริบทของสถานศึกษาได และการกระทําแบบนี้
โอกาสทีโ่ ครงเหลานัน้ จะประสบความสําเร็จ นาจะสูงกวา

การที่หนวยงานกลางจะคิดโครงการให และบังคับให
ทุกสถานศึกษาปฏิบัติตาม
OKRs จึ ง นั บ เปนเครื่ อ งมื อ ที่ น าจะทํ า ใหเกิ ด
ประโยชนกั บ หนวยงานกลางภาครั ฐ ในการขั บ เคลื่ อน
นโยบายตาง ๆ โดยมีการเปดโอกาสใหแตละสถานศึกษา
เลื อ กทํ า ดวยตั ว เองผานระบบ OKRs นอกจากนั้ น
ยังจะมีสวนในการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
การศึกษาใหเกิดขึน้ ในระดับโรงเรียน หรือแมกระทัง่ ระดับ
ครูและอาจารยอีกดวย
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เนื่ อ งจากเวลาที่ ใ ชในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี เ วลา
คอนขางจํากัด ดังนั้นการออกแบบ OKRs และขอเสนอ
การนํ า เอา OKRs ไปใชในทางปฏิ บั ติ ที่ ไ ดนํ า เสนอ
ในรายงานฉบั บ นี้ จึ ง มาจากการศึ ก ษาเอกสารและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของเปนหลั ก นอกจากนี้ ก็ ไ ดมี ก าร
สอบถามจากผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาบางเทาที่ เ วลา
จะเอื้ออํานวย ผลการศึกษานี้จึงยังเปนเพียงขอเสนอ
จากขอมูลที่จํากัด นอกเหนือจากนั้น จากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวของก็ยังไมพบรายงานของการใช OKRs
ในสถาบั น การศึ ก ษาแตอยางใด อาจจะเนื่ อ งมาจาก
OKRs อาจจะเพิ่ ง ไดรั บ การยอมรั บ อยางแพรหลาย
ในระยะเวลาไมนานมานี้ (ถึ ง แมวาแนวคิ ด นี้ มี ม า
ตั้งนานแลวก็ตาม)
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จากขอเสนอจากรายงานฉบับนี้ สถานศึกษาที่มี
ความสนใจก็อาจจะเริ่มตนทดลองนําไปใชสัก 1 ภาคการ
ศึกษา โดยอาจจะทําเปนโครงการนํารอง เริ่มจากการ
เขาไปสรางความรูความเขาใจในแนวคิดนี้ และเริ่มตน
ออกแบบ พรอมทัง้ การนําไปใชจริง หลังจากนัน้ ก็สามารถ
เก็บขอมูล เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิด
ขึ้นในการใช เพื่อจะไดสรางแบบจําลองการใชในแตละ
ประเภทของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมตอไป
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