
ครูอรชร   จันทร์ผ่อง
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์

ScQA



เกณฑ์นีจ้ะช่วยโรงเรียนได้อย่างไร?
ช่วยให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางทีบู่รณาการในการจัดการผลการด าเนินงาน
ซ่ึงจะให้ผลลพัธ์ดังนี้

การศึกษาทีม่กีารปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
และความยัง่ยืนของโรงเรียน1

ปรับปรุงประสิทธิผลและขดีความสามารถในการบริหาร2

1

เกดิการเรียนรู้ทั้งในระดบัองค์กรและระดบับุคคล3



OBECQA
-เป็นเคร่ืองมือยกระดับคุณภาพขององค์กร
-เป็นชุดความรู้ท่ีอธิบายระบบการจดัการในโรงเรียน
-เป็นการพัฒนาระบบงาน จึงต้องเข้าใจระบบงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

1) โดยใช้กระบวนการ PDCA 
2) โดยใช้เคร่ืองมือประเมิน ADLI / LeTCI
3) โดยผ่านการรายงาน (Report)



1. Core Values and Concepts : ความเช่ือ
และพฤติกรรมที่ฝังลึกในองค์กรที่เป็นเลิศ

2. ข้อมูลที่ใช้พิจารณา

2.1 เกี่ยวกับตนเอง : โครงร่างองค์กร
2.2 เกี่ยวกับกระบวนการ : หมวด 1 – หมวด 6
2.3 เกี่ยวกับผลลัพธ์ : หมวด 7



1. Core Values and Concepts : ความเชื่อ
และพฤติกรรมที่ฝังลึกในองค์กรที่เป็นเลิศ

3. ระดับพัฒนาการขององค์กร
3.1 มิติการให้คะแนนกระบวนการ (หมวด 1-6)

ใช้ ADLI (Approach – Deployment – Learning 
– Integration)

3.2 มิติการให้คะแนนผลลัพธ์ (หมวด7) ใช้ LeTCI
(Level – Trend – Comparison – Integration 

3.3 แนวทางการให้คะแนน (Scoring Guidelines)



1. มุมมองในเชิงระบบ (Systems Perspective)
2. การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary 
Leadership)
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า

(Customer-focused excellence)
4. การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว

(Organizational Learning and Agility)
5. การให้ความส าคัญกับบุคลากร (Valuing People)
6. การมุ่งเน้นความส าเร็จ (Focus on Success)



7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for Innovation)
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact)
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility)
10. จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลพัธ์ (Delivering Value and   

Results)



TQA 
(Thailand Quality  Award )

กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล

OBECQA
รางวัลระบบคุณภาพระดับ สพฐ.

(Office  of  the  Basic  Education  
Commission  Quality  Award )

ScQA
รางวัลระบบคุณภาพระดบั โรงเรียน
(School Quality  Award )







พืน้ฐานของเกณฑ์
เกณฑ์

หมวด 1. การน าองคก์ร

หมวด 2.  การวางแผนเชงิกลยทุธ ์ 

หมวด 3. นักเรยีนและ ผมสดสส.

หมวด 4.   การวัด วเิคราะห ์ และ

การจัดการความรู ้

หมวด 5. บคุลากร  

หมวด 6.  การปฎบิตักิาร

หมวด 7. ผลลพัธ ์ 

ค่านิยมหลัก
1.   การน าองคก์รอยา่งมวีสิยัทัศน์

2.   การศกึษาทีมุ่ง่เนน้การเรยีนรู ้

3.   การเรยีนรูร้ะดบัองคก์รและระดับบคุคล

4.   การเห็นคณุคา่ของผูป้ฏบิตังิานและ
คูค่วามรว่มมอื

5.   ความคลอ่งตวั

6.   การมุง่เนน้อนาคต

7.   การจัดการเพือ่นวัตกรรม

8.   การจัดการโดยใชข้อ้มลูจรงิ

9.   ความรับผดิชอบตอ่สงัคมในภาพใหญ่

10. การมุง่เนน้ทีผ่ลลพัธแ์ละการสรา้งคณุคา่

11. มมุมองในเชงิระบบ



โครงร่างองค์กร

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (100)

ค่านิยมและแนวคิดหลัก

1. การน า
องค์กร 
(110)

บูรณาการ

2. กลยุทธ์ 
(95)

3. นักเรียน
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

(95)

5. 
บุคลากร 
(100)

6. การ
ปฏบิัติการ 

(100)

7. ผลลัพธ์ 
(400)



สาระส าคญัของเกณฑ์ 3 องคป์ระกอบ
1. Core Values and Concept : ความเชือ่และพฤตกิรรมทีฝั่งลกึในองคก์รทีเ่ป็นเลศิ
2. เกณฑ์ OBECQA : ชุดค าถาม 3  ชุด

เกีย่วกบัตนเอง : โครงรา่งองคก์ร
เกีย่วกบักระบวนการ : หมวด 1 – 6

เกีย่วกบัผลลพัธ์ : หมวด 7 

3. ระดบัพฒันาการขององคก์ร : แนวทางการใหค้ะแนน Scoring Guidelines

มติกิารใหค้ะแนนกระบวนการ : ADLI

มติกิารใหค้ะแนนผลลพัธ์ : LeTCI



ตวัอย่างการประยุกตใ์ช ้: 
จากการดบัเพลงิสูน่วตักรรม



ขัน้ที่ 1 

การตัง้รบัปัญหา
0 – 5%



ขัน้ที่ 2 

รณรงคใ์หเ้กดิการปรบัปรุง
10 – 25%



ขัน้ที่ 3 

การปรบัปรงุและ
ประเมนิผลอยา่ง

เป็นระบบ
30 – 45%



ขัน้ที่ 4 

การก าหนดกลยทุธ์
ปรบัปรงุและการ
เรยีนรูท้บทวน

50 – 65%



ขัน้ที่ 5 

การวเิคราะห์
องคก์รและการ
สรา้งนวตักรรม

70 – 100%



1. มรีะบบในเร ือ่งใหญ่ๆ
ตอบโจทย ์พนัธกจิหลกัๆ ได้

การเรยีนรูย้งัเป็นแบบดบัไฟและแกปั้ญหาเป็นสว่นใหญ่

2. มรีะบบครอบคลุมกระบวนการส าคญั
ตอบโจทย์ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียและกลยุทธ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ใช้ fact and data ในการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ มกีารเรียนรู้ระดบัองค์กรและ
กลยุทธ์อย่างเป็นระบบ

3. มรีะบบครอบคลุมกระบวนการย่อย
นอกจากตอบโจทย์ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียและกลยุทธ์องค์กรอย่างดแีล้ว
ยงัเตรียมองค์กรตอบโจทย์ในอนาคตด้วย ใช้นวตักรรมและ best practices เป็นกลยุทธ์
ส าคญัในการบริหาร



ScQA ผ่าน 251 คะแนน

OBECQA ผ่าน 351 คะแนน



ประเดน็

1. โครงสรา้งของเกณฑ ์



โครงร่างองค์กรP
2 ข้อ  

13 ประเด็น

หน้า 23 - 84

มอีะไรบา้ง
(WHAT)



1.1 การน าองค์กร 1.2 การก ากับดูแลองค์กร
และความรับผิดชอบต่อสังคม

1.การน าองค์กร

ก.วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจ ข.การส่ือสารและผลการด าเนินงานของโรงเรียน

(1) (2)

7 หมวด

17 หัวข้อ

35 ประเด็น

78 ประเด็น

มี 70 หมายเหตุ

ก. การก ากับดูแลโรงเรียน

หน้า 23 - 84

ท าอยา่งไร
(HOW)



หมายเลขหวัข้อ
หน้า 29หมวด 1  การน าองคก์ร (Leadership) (110 คะแนน)



หวัข้อ หน้า 29



คะแนน หน้า 29



ประเภทของ
สารสนเทศ
(มิติกระบวนการ)

หน้า 29



ประเดน็
พิจารณา

หน้า 29



ข้อก าหนดพืน้ฐาน (Basic requirements)
หน้า 29



ข้อก าหนดโดยรวม
(Overall requirements)

หน้า 29



ข้อก าหนดย่อย
(Multiple requirements)

หน้า 29



ค าท่ีขีดเส้นใต้ : มีในอภิธานศพัท์
(หน้า 100-123)

หมายเหตุ : ใช้ตวัเอียง

*  : ตอบตามความเหมาะสม

หน้า 29



2. การเขียนรายงาน
ScQA/OBECQA

ประเดน็





แนวปฏบิตัทิีด่ขีองการเขยีนรายงาน

1.วางแผนการเขียนรายงานทั้งกรอบเวลา กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ ประเดน็ส าคญั 
จดัสรรพ้ืนท่ีรายหมวด

2.ก าหนด key themes และตวัอยา่งการจดัการท่ีส าคญั

3.ก าหนดกลยทุธ์หลกัท่ีจะท าใหร้ายงานมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัอยา่ง
บูรณาการ

4.ก าหนดรูปแบบ ผงั ตาราง



5.ก าหนดตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ท่ีครอบคลุมและมีผลการเทียบเคียง

6.ก าหนดขอ้มูลกระบวนการท่ีแสดงถึงการปฏิบติั ระบบการติดตามประเมินผล 
วงจรการปรับปรุงและแสดงความเช่ือมโยง

7.ก าหนดหลกัฐานท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงระบบบูรณาการของกระบวนการ

8.ร่างรายงานฉบบัท่ี 1 ใชแ้สดงภาพโดยรวม

9.ร่างรายงานฉบบัท่ี 2 ใชป้ระเมินระดบัคะแนนและการบูรณาการ

10.ร่างรายงานฉบบัท่ี 3 ใชส้รุปขั้นสุดทา้ยและพิสูจน์อกัษร





รปูแบบการเขียนรายงาน
1. ปกหน้า : กระดาษเปล่าสขีาว 180 แกรมขึน้ไป

2. ปกใน : 180 แกรมขึน้ไป เวน้ระยะขอบดา้นละ 2.5 ซม. 

รายงานวธิกีารและผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ OBECQA ประจ าปี ………..

สญัลกัษณ์หรอื
เครือ่งหมายขององคก์ร

ชือ่องคก์ร................
สภานทีต่ ัง้/ทีท่ างาน

.........................................

..........................................



3. ผงัโครงสรา้งองคก์ร : 1 หน้า

4. ค าอภธิานศพัท์ ค ายอ่ หรอืค าศพัทเ์ฉพาะขององคก์ร(ถา้ม)ี : ไมเ่กนิ 5 หน้า

5. สารบญั :  ทุกสารบญัรวมไมเ่กนิ 5 หน้า

6. อธบิายโครงรา่งองคก์ร : ไมเ่กนิ 10 หน้า

7. อธบิายวธิกีารและผลการด าเนินงาน(ตอบค าถาม 7 หมวด) : ไมเ่กนิ 90 หน้า

8. ปกในของปกหลงั : ระบุ “เอกสารน้ีอยูร่ะหวา่งการทดลองหา้มส าเนาเผยแพรแ่ละอา้งอ ง”

9. ปกหลงั: กระดาษเปลา่สขีาว 180 แกรมขึน้ไป ไมม่ขีอ้ความใดๆ



การคัน่หน้าและการจดัหมวดหมู่ :  สามารถท าได้ (ไมบ่งัคบั) โดยใชก้ระดาษเปลา่ทีม่ ี
สใีนการคัน่หน้า ไมร่ะบุขอ้ความอืน่ๆ นอกจาก หมวด 1-7 เทา่นัน้

การระบุเลขหน้า :  ใหเ้ริม่ระบุเลข 1 บนขวาของหน้ากระดาษ โดยเริม่หน้าแรก ทีโ่ครง
รา่งองคก์ร(ขอ้ 6) นบัเรยีงไปจนถงึขอ้ 7 (รวมแลว้ไมเ่กนิ 100 หน้า)

ส่วนบน(Header) และส่วนล่าง(Footer) ของหน้ากระดาษ :

ไมต่อ้งแสดงสญัลกัษณ์หรอืระบุชือ่องคก์ร



ประเภทของข้อมูล/
รูปเล่ม

รูปแบบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ขอ้ความ ตวัอกัษร Cordia New Times New 
Roman

ขนาดตวัอกัษร 16 12

จ านวนบรรทดัตอ่หนา้ ไม่เกิน 33 บรรทดั ไม่เกิน 40 บรรทดั
Line Spacing ตัง้คา่อย่างนอ้ยเป็น 

Single

ตัง้คา่อย่างนอ้ยเป็น
Exactly อยา่งนอ้ย 18 pt



ประเภทของข้อมูล/
รูปเล่ม

รูปแบบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

กราฟ ขนาดกราฟท่ีเหมาะสม ไม่นอ้ยกวา่ 7 x 10 ซม.

สี แสดงสีในแตล่ะกราฟไดช้ดัเจนและอ่านคา่ได้

ตวัอกัษร Cordia New Times New Roman

ขนาดตวัอกัษร ไม่นอ้ยกว่า 12 ไม่นอ้ยกว่า 10

มาตราสว่น scale ตอ้งแสดงสเกลที่เหมาะสม เพื่อใหไ้ดค้า่กราฟที่
ถกูตอ้งชดัเจนจากการอ่านดว้ยตาเปลา่



ประเภทของข้อมูล/
รูปเล่ม

รูปแบบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ตาราง/แผนงาน/
Diagram

ตวัอกัษร Cordia New Times New 
Roman

ขนาดตวัอกัษร ไม่นอ้ยกว่า 12 ไม่นอ้ยกว่า 10

พืน้ท่ีในการจดัพิมพ์ กัน้หนา้อย่างนอ้ย 2.5 ซม. กัน้หลงัอย่างนอ้ย 1.5 ซม.
กัน้บนอย่างนอ้ย 1.5 ซม. กัน้ลา่งอย่างนอ้ย 2.0 ซม.

รูปแบบการเขา้เลม่ กระดกูง ู  กระดาษเอสี่  เป็นตน้ฉบบัสีชดัเจนทกุเลม่



























3. การเขียน
โครงร่างองคก์ร

ประเดน็





1. ลักษณะขององคก์ร  
ขอ้ ก(5) และ ข (3)

2. สภาวการณข์ององคก์ร 
ขอ้ ก (3),  ข และ ค

หน้า 23 - 28



1. ลักษณะองคก์ร

ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร

ข. ความสัมพันธร์ะดับองคก์ร

หน้า 24 - 25

















































4. การเขียน
กระบวนการ หมวด 1 – 6

(3 ปีการศึกษา)

ประเดน็





หมวด กระบวนการ (หมวด 1-6)

Approach Deployment Learning Integration

“ ADLI ”



Approach
-ชือ่กระบวนการ
-วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย
-ความสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ คา่นิยม
-การบรูณาการ กบักระบวนการอื่นที่
เกีย่วขอ้ง
-ขัน้ตอนของกระบวนการ ปัจจยัน าเขา้
ผลผลติ (Input - Process Step - Output)







Dployment -ผูร้บัผดิชอบด าเนินการ
-การน าสูก่ารปฏบิตัิ การเตรยีมการ
-วธิกีารปฏบิตัติามขัน้ตอน
-แหลง่หรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัผลการปฏบิตัิ
-ประเภทของบุคลากรทีม่สีว่นรว่ม
-ระยะเวลาและความถีข่องการปฏบิตัิ





Learning

-หลกัการของการปรบัปรงุการด าเนินงาน
-ก าหนดเวลาการปรบัปรงุ
-ประเดน็ส าคญัของการปรบัปรงุ
-หลกัฐานทีแ่สดงการตดิตามประเมนิผล
-ขัน้ตอนของการปรบัปรงุ
-ผลของการปรบัปรงุแบบกา้วกระโดดและ
นวตักรรมทีส่ าคญั
-การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานอืน่



Learning



Integration

-ความสอดคลอ้งของเป้าหมายกบัความ
ตอ้งการของผูเ้กีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขของ
หน่วยงานอื่นทีส่มัพนัธก์นั
-ความสอดคลอ้งของขอ้มลูสารสนเทศ
ตวัชีว้ดัและแนวทางการปรบัปรงุกบั
หน่วยงานอื่นทีส่มัพนัธก์นั
-ความสอดคลอ้งของแผนงานและการ
ปฏบิตักิบัหน่วยงานอื่นทีส่มัพนัธก์นั



ตวัอยา่งการเช่ือมโยงกบัเกณฑ์



การตอบค าถามอยา่งมปีระสทิธผิล

1.ควรอา้งองิหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม แต่ไมต่อ้งอธบิายรายละเอยีดซ ้า
2.ใชร้ปูแบบทีก่ระชบั
3.ใชก้ราฟและตาราง



แนวทางการตอบ ADLI





หมวด
การน าองคก์ร

Leadership
1



โครงร่างองค์กร

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (100)

ค่านิยมและแนวคิดหลัก

1. การน า
องค์กร 
(110)

บูรณาการ

2. กลยุทธ์ 
(95)

3. นักเรียน
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

(95)

5. 
บุคลากร 
(100)

6. การ
ปฏบิัติการ 

(100)

7. ผลลัพธ์ 
(400)



1.1 การน าองคก์รโดยผู้น าระดับสูง

ก. วิสัยทศัน ์พันธกิจ และค่านิยม

ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน



ก. วิสัยทศัน ์พันธกิจ และค่านิยม



ก. วิสัยทศัน ์พันธกิจ และค่านิยม



ก. วิสัยทศัน ์พันธกิจ และค่านิยม





ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน



ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน



ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน



1.2 การก ากับดูแลองคก์ร
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ก. การก ากับดูแลโรงเรียน

ข. การประพฤตตินตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม



ก. การก ากับดูแลโรงเรียน



ก. การก ากับดูแลโรงเรียน



ข. การประพฤตตินตามกฎหมายและมีจริยธรรม



ข. การประพฤตตินตามกฎหมายและมีจริยธรรม



ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม



ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม



หมวด
กลยุทธ ์

Strategy
2



2.1 การจัดท ากลยุทธ์

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์

ข. วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์



ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์



ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์



ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์



ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์



ข. วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์



ข. วัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์



2.2 การน ากลยุทธไ์ปปฏบิัติ

ก. การจัดท าแผนปฏบิัตกิารและการถ่ายทอดสู่
การปฏบิัติ

ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏบิัตกิาร



ก. การจัดท าแผนปฏบิตักิารและการถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ



ก. การจัดท าแผนปฏบิตักิารและการถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ



ก. การจัดท าแผนปฏบิตักิารและการถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ



ก. การจัดท าแผนปฏบิตักิารและการถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ



ก. การจัดท าแผนปฏบิตักิารและการถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ



ก. การจัดท าแผนปฏบิตักิารและการถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ



ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏบิัตกิาร



หมวด
นักเรยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Student and Stakeholder
3



3.1 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ก. การรับฟังนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพนั
ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ก. การรับฟังนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



ก. การรับฟังนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผูกพนัของนักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย



ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผูกพนัของนักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย



3.2 ความผูกพนัของนักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย

ข. การสร้างความสัมพันธกั์บนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



ข. การสร้างความสัมพันธกั์บนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



ข. การสร้างความสัมพันธกั์บนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



หมวด
การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

Measurement, Analysis and 
Knowledge Management)

4



4.1 การวัด การวเิคราะหแ์ละการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน

ก. การวัดผลการด าเนินการ

ข. การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการ

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ



ก. การวัดผลการด าเนินการ



ก. การวัดผลการด าเนินการ



ก. การวัดผลการด าเนินการ



ก. การวัดผลการด าเนินการ



ข. การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการ





ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ



ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ



ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ



4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ก. ความรู้ขององคก์ร

ข. ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ก. ความรู้ขององคก์ร



ก. ความรู้ขององคก์ร



ข. ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ข. ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ข. ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ข. ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ข. ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ข. ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ



หมวด
บุคลากร

Workforce
5



5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร



ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร



ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร



ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร



ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร



ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร



ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร



5.2 ความผูกพนัของบุคลากร

ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า



ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร



ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร



ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร



ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร



ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า



ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า



ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า



หมวด
การปฏบิตักิาร

Operations
6



6.1 กระบวนการท างาน

ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ

ข. การจัดการกระบวนการ

ค. การจัดการนวัตกรรม



ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ



ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ



ข. การจัดการกระบวนการ



ข. การจัดการกระบวนการ



ข. การจัดการกระบวนการ



ค. การจัดการนวัตกรรม



6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัตกิาร

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

ข. การจัดการหว่งโซ่อุปทาน

ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉิน



ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ



ข. การจัดการหว่งโซ่อุปทาน



ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉิน



ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉิน



5. การเขียน
ผลลพัธ ์หมวด 7
(3 ปีการศึกษา)

ประเดน็



หมวด ผลลพัธ ์(หมวด 7)

Level Trend
Compariso

n

“ LeTCI ”

Integration

รายงานผลลพัธท์ีส่ าคญัทีส่ดุของโรงเรยีน



Level
◉ระดบัผลการด าเนินการทีไ่ดใ้นปัจจบุนัเทยีบกบัเป้าหมาย 

◉มมีาตรวดัชดัเจน 

◉สือ่ความหมายชดัเจน



Trend

◉รายงานแนวโนม้เพือ่แสดงทศิทางของผลลพัธ ์

◉อตัราการเปลีย่นแปลง

◉ขอบเขตของการถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตัิ

ตอ้งมขีอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 ชดุขอ้มูล 

เพือ่ใหเ้ห็นแนวโนม้ชดัเจน โดยไม่รวมกบั

ผลคาดการณใ์นอนาคต 

ไม่จ ากดัเวลาของขอ้มูลแนวโนม้ แตถ่า้เป็นผลลพัธท์ีส่ าคญั โรงเรยีนควรรายงานขอ้มูลใหม

เท่าทีม่แีมว้า่จะยงัไม่เห็นแนวโนม้ ควรอธบิายแนวโนม้ทางบวกและลบดว้ย



Comparison

◉ผลการด าเนินการเปรยีบเทยีบกบัตวัเปรยีบเทยีบ หรอื

เกณฑเ์ปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม



Integration 

◉หากน าเสนอตวัช ีว้ดัทีค่วรเสนอไม่ครบถว้น เรยีกวา่มชีอ่งวา่ง (GAP)

◉หากตวัช ีว้ดัทีน่ าเสนอไม่เกีย่วขอ้งกบัความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ ์และการด าเนินการในหมวดตา่งๆขององคก์ร 

เรยีกวา่ ขาดความเช ือ่มโยง (LINKAGE)

◉หากตวัช ีว้ดัทีน่ าเสนอไม่ครอบคลมุตามกลุม่ส าคญัทีอ่งคก์รจ าแนกไว ้

เรยีกวา่ขาดการแสดงผลจ าแนกรายกลุม่ (SEGMENT)





หมวด
ผลลพัธ ์

RESULTS
7



7.1 ผลลัพธด์า้นหลักสูตรและกระบวนการ

7.2 ผลลัพธด์า้นนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย

7.3 ผลลัพธด์้านบุคลากร

7.4 ผลลัพธด์า้นการน าองคก์รและการก ากับดแูลองคก์ร

7.5 ผลลัพธด์้านการเงนิและตลาด



7.1 ผลลัพธด์า้นหลักสูตรและกระบวนการ



7.2 ผลลัพธด์า้นนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



7.1 ผลลัพธด์า้นหลักสูตรและกระบวนการ



7.1 ผลลัพธด์า้นหลักสูตรและกระบวนการ



7.2 ผลลัพธด์า้นนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



7.2 ผลลัพธด์า้นนักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย



7.3 ผลลัพธด์้านบุคลากร



7.3 ผลลัพธด์้านบุคลากร



7.3 ผลลัพธด์้านบุคลากร



7.3 ผลลัพธด์้านบุคลากร



7.4 ผลลัพธด์า้นการน าองคก์รและการก ากับดแูลองคก์ร



7.4 ผลลัพธด์า้นการน าองคก์รและการก ากับดแูลองคก์ร



7.4 ผลลัพธด์า้นการน าองคก์รและการก ากับดแูลองคก์ร



7.4 ผลลัพธด์า้นการน าองคก์รและการก ากับดแูลองคก์ร



7.4 ผลลัพธด์า้นการน าองคก์รและการก ากับดแูลองคก์ร



7.4 ผลลัพธด์า้นการน าองคก์รและการก ากับดแูลองคก์ร



7.5 ผลลัพธด์้านการเงนิและตลาด



7.5 ผลลัพธด์้านการเงนิและตลาด









6. การตรวจประเมินใหค้ะแนน

ประเดน็



แนวทางการตัง้ค าถาม(กรรมการ)

1.ส าหรบัเรือ่ง...........มแีนวทางในการด าเนินการอยา่งไร ?

2.มงีาน/ใครบา้งทีต่อ้งน าไปปฏบิตัิ ?
3.มกีารตดิตามความคบืหน้า และผลส าเรจ็ของการน าแนวทางน้ีไปปฏบิตัอิยา่งไร ?

4.ความส าเรจ็ในเรือ่งนี้ วดัดว้ยตวัวดัอะไร เป้าหมายคอือะไร ?

5.แนวทางทีใ่ชม้กีารปรบัปรุงอะไรไปบา้ง ?  ปรบัปรุงดว้ยเหตุผลอะไร ?

6.แนวทางทีใ่ช้ ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ผูป้กครอง
(และ/หรอื ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี) อยา่งไร ?

7.แนวทางทีใ่ชต้อบสนองกลยทุธอ์งคก์รอยา่งไร ?

8.แนวทางทีใ่ชต้อบสนองความยัง่ยนืระยะยาวในอนาคตขององคก์รอยา่งไร ?

9.มกีารเทยีบเคยีงผลลพัธแ์ละแนวทางทีใ่ชก้บัองคก์รอื่นบา้งไหม ?

10. มกีารสรา้งนวตักรรมทีเ่กีย่วกบัในเรือ่งน้ีบา้งไหม ?

11.มกีารใชป้ระโยชน์จาก Best Practice และแบ่งปัน Best Practice บา้งไหม ?



แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ หมวด 1-6 หน้า 132





แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์ หมวด 7 หน้า 133





ข้อผิดพลาดทีพ่บมาก 9 ข้อ

1.ตอบค าถามตามเกณฑแ์บบท่ีไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

2.เขียนอธิบายไม่ตรงกบัแนวการใหร้ะดบัคะแนนกระบวนการ

3.ไม่สามารถแสดงผลลพัธท่ี์เหมาะสมหรอืไม่มีผลการเทียบเคียงหรอืไม่ครอบคลมุทกุภาคส่วน

4.ใชพ้ืน้ท่ีในการเขียนไม่เหมาะสม

5.ใชภ้าษาท่ีผูป้ระเมินอาจเขา้ใจคลาดเคลื่อนหรอืเขา้ใจผิดได้

6.เขียนไม่เป็นระบบ ไม่สอดคลอ้งกนั

7.บรรยาย โดยไม่มีหลกัฐานสนบัสนนุ

8.ไม่มีการแสดงวิธีกระบวนการปรบัปรุง

9.ไม่สนองตอ่รายงานปอ้นกลบัของผูป้ระเมิน





ตวัอย่าง(หน้า 51)3.2  ความผูกพนัของนักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

ข (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) โรงเรียนมวีิธีจัดการ
กับข้อร้องเรียนของนักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียอย่างไรและด าเนินการอย่างไรในเรือ่งตอ่ไปนี ้
-วิธีการจดัท าใหข้อ้รอ้งเรยีนไดร้บัการแกไ้ข อย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิผล
-วิธีจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนท่ีสามารถเรยีกความเช่ือมั่นของนกัเรยีนกลบัคืนมา รวมทัง้เสรมิสรา้งความ
พงึพอใจและความผกูพนัของนกัเรยีนและหลีกเลี่ยงไม่ใหข้อ้รอ้งเรยีนลกัษณะเดียวกนัเกิดซ า้ในอนาคต
ได้

หมายเหตุ 3.2 ข 
การสรา้งความสมัพนัธก์บันกัเรยีนอาจรวมถงึการพฒันาความเป็นคู่ความรว่มมือหรอืการเป็นพนัธมิตร



โรงเรยีนมีวิธีการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน โดยใชก้ารสื่อสาร 2 ทาง ดงันี ้
1. ทางตรง ผูบ้รหิารจะเชิญผูร้อ้งเรยีนมาพบเป็นการส่วนตวั และชีแ้จงขอ้รอ้งเรยีน โดย

ละเอียด ชดัเจน และโปรง่ใส มีขอ้มลูรองรบัท่ีถกูตอ้ง และหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั
2. ทางออ้ม กลุม่บรหิารงานต่างๆ รวบรวมขอ้รอ้งเรยีนจากช่องทางตา่ง ๆ เช่น Facebook , 

Line , E-mail , จดหมาย , โทรศพัท ์, โทรสาร , กลอ่งรบัขอ้ความ สรุปและน าเขา้ท่ีประชมุบรหิารเพื่อ
หาแนวทางปรบัปรุง แกไ้ข และแจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบต่อไป



ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ผู้อ ำนวยกำรฯ ได้มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน สื่อสำรให้บุคลำกร  นักเรียน และผู้ปกครองรับทรำบทำงกำรประชุม จัดท ำเอกสำรเผยแพร่  
ประชำสัมพันธ์บน Web Site โรงเรยีนอย่างทั่วถึง โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก ำหนดช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย เช่น เขียนช่ือเรื่องเขยีนตำมแบบฟอร์ม มีกล่องรับฟังควำมคิดเห็นมี
เว็บบอร์ด รับทรำบจำกกำรโทรศัพท์ , E-mail , จดหมาย และรบัทราบดว้ยวาจา เสียงบน่ ข่าวลือเป็นตน้

2. จ ำแนกข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ออกเป็นแต่ละประเภท และตำมระดับควำมส ำคัญ
3. รำยงำนผู้บริหำรให้รับทรำบ
4. ประชุมปรึกษำเพื่อศึกษำวิเครำะห์ข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ตรวจสอบหำสำเหตุ 

และแนวทำงแก้ไข
5. กรณีที่ข้อร้องเรียนต้องแก้ไขโดยอำศยักฎ ระเบียบ โรงเรียนฯ จะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรต่อไป
6. ก ำหนดระยะเวลำตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียนในแต่ละช่วงของกำรรับข้อร้องเรียน/

ข้อสงสัย และกำรด ำเนินกำรแก้ไข





ขั้นตอน รายละเอยีดวิธีการ ผู้รับผิดชอบ

1. รบัฟังขอ้มลู
บคุลากรทกุคนรวบรวมขอ้
รอ้งเรยีนท่ีเกิดขึน้

ฝ่ายกิจการนกัเรยีนหรอื
บคุลากรทกุคนท่ีเผชิญเหตุ

2. แกไ้ขปัญหา
ท าการแกไ้ขตามคูมื่อ “การแกไ้ข
ปัญหา”

ฝ่ายกิจการนกัเรยีนหรอื
บคุลากรทกุคนท่ีเผชิญเหตุ

3. ประเมิน
ความส าเรจ็

ติดตามผลจากนกัเรยีนและผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสียท่ีรอ้งเรยีน ฝ่ายกิจการนกัเรยีน

4. หาทางปอ้งกนั
ปัญหา

น าปัญหาท่ีเกิดซ า้มาจดัท า
โครงการพฒันา ทีมพฒันาคณุภาพ



systematic, effective เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
บคุลากรทกุคนในโรงเรยีนมีหนา้ท่ีรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน และตอบสนองนกัเรยีนและผูมี้สว่นได้

สว่นเสียโดยใชคู้ม่ือการแกไ้ขปัญหา ซึง่มอบอ านาจใหท้กุระดบัแกไ้ขปัญหาไดท้นัที ปัญหาถกูจดั
ความส าคญัเป็นสามระดบัตามความรา้ยแรง ปัญหาระดบัสองขึน้ไปถกูรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัที
ผูบ้รหิารจดัประชมุในวนัรุง่ขึน้หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้จะจดัใหเ้ป็นกลุม่ VIP เพ่ือติดตาม
อย่างใกลชิ้ดโดยฝ่ายกิจการนกัเรยีนเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ยงัคงสามารถรกัษาระดบัความผกูพนั ขอ้
รอ้งเรยีนทัง้หมดถกูรวบรวมโดยฝ่ายพฒันาคณุภาพของโรงเรยีน รายงานตอ่ทีมบรหิารทกุภาคเรยีน 
เพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดโครงการพฒันาคณุภาพ จากการด าเนินการอย่างเขม้แข็ง สง่ผลใหน้กัเรยีนและผู้
มีสว่นไดส้ว่นเสียมีความพงึพอใจตอ่กระบวนการแกปั้ญหาเพ่ิมขึน้ดงัภาพ (7.2-4) โรงเรยีนได้
ทบทวนกระบวนการการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทกุปี ผ่านกลไกตรวจติดตามภายในสง่ผลใหเ้กิดการ
พฒันาระบบ Complaint Online 



systematic, effective, well deploy, 

เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดสู่การปฏบิตัไิด้เป็นอย่างด ี
บคุลากรทกุคนในโรงเรยีนมีหนา้ท่ีรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางตามรูป 3.1-1 และตอบสนอง
นกัเรยีนและผูมี้สว่นไดส้ว่นสียโดยใชคู้มื่อการแกไ้ขปัญหา ซึง่มอบอ านาจใหท้กุระดบัแกไ้ขปัญหาไดท้นัที 
ปัญหาถกูจดัความส าคญัเป็นสามระดบัตามความรา้ยแรง ปัญหาระดบัสองขึน้ไปถกูรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาทนัทีผ่านมือถอื ผูบ้รหิารจดัประชมุในวนัรุง่ขึน้หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้จะจดัใหเ้ป็น
กลุม่ VIP เพ่ือติดตามอย่างใกลชิ้ดโดยฝ่ายกิจการนกัเรยีนเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ยงัคงสามารถรกัษาระดบั
ความผกูพนั ขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดถกูรวบรวมโดยฝ่ายคณุภาพของโรงเรยีน รายงานตอ่ทีมบรหิารทกุภาค
เรยีน เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดโครงการพฒันาคณุภาพ จากการด าเนินการอย่างเขม้แข็ง สง่ผลใหน้กัเรยีนและ
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียมีความพงึพอใจตอ่กระบวนการแกปั้ญหาเพิ่มขึน้ดงัภาพ 7.2-4 โรงเรยีนไดท้บทวน
กระบวนการการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทกุปี ผ่านกลไกตรวจติดตามภายในตามระบบคณุภาพ ตามระบบ 
ISO สง่ผลใหเ้กิดการพฒันาระบบ Complaint Online 



systematic, effective, well deploy, systematic learning with evidence of learning,
เป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ ถ่ายทอดสู่การปฏบิตัไิด้เป็นอย่างด ี

ประเมนิและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ เกดิการเรียนรู้และมหีลักฐานว่ามกีารเรียนรู้เกดิขึน้ 

บคุลากรทกุคนในโรงเรยีนมีหนา้ท่ีรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางตามรูป 3.1-1 และตอบสนองนกัเรยีนและผูม้ีสว่นได้
สว่นเสียโดยใชคู้ม่ือการแกไ้ขปัญหา ซึง่มอบอ านาจใหบ้คุลากรทกุระดบัแกไ้ขปัญหาไดท้นัที ปัญหาถกูจดั
ความส าคญัเป็นสามระดบัตามความรา้ยแรง ปัญหาระดบัสองขึน้ไปถกูรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัทีผ่านมือถือ
ผูบ้รหิารจดัประชมุในวนัรุง่ขึน้หากไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้จะจดัใหเ้ป็นกลุม่ VIP และติดตามใกลชิ้ดโดยฝ่ายกิจการ
นกัเรยีนเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ยงัคงผกูพนั  ฝ่ายคณุภาพรวบรวมวิเคราะหข์อ้รอ้งเรยีนรายงานทีมบรหิารทกุภาคเรยีนในที่
ประชมุฝ่ายบรหิาร  (รูป 4.1-3) จดัท าเป็นโครงการพฒันาคณุภาพ สง่ผลใหเ้กิดโครงการพฒันาจ านวนมาก และ
นักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาเพิม่ขึน้ ดังภาพ 7-2-4 โรงเรียน
ทบทวนกระบวนการการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทกุปี ผ่านกลไกตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO สง่ผลใหเ้กิดการ
พฒันาระบบ Complaint Online เกิดขึน้ในองคก์ร



systematic, effective, well deploy, systematic learning with evidence of learning,
KM/innovation, 

เป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ ถ่ายทอดสู่การปฏบิตัไิด้เป็นอย่างด ีประเมนิและปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบ เกดิการเรียนรู้และมหีลักฐานว่ามกีารเรียนรู้เกดิขึน้ เกดิการจัดการความรู้ 

บคุลากรทกุคนในโรงเรยีนมีหนา้ท่ีรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนผา่นช่องทางตามรูป 3.1-1 และตอบสนองนกัเรยีนและผูมี้สว่นไดส้ว่น
เสียโดยใชคู้่มือการแกไ้ขปัญหา ซึ่งมอบอ านาจใหบ้คุลากรทกุระดบัแกไ้ขปัญหาไดท้นัที ปัญหาถกูจดัความส าคญัเป็นสาม
ระดบัตามความรา้ยแรง ปัญหาระดบัสองขึน้ไปถกูรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัทีผา่นมือถือ ผูบ้รหิารจดัประชมุในวนัรุง่ขึน้
หากไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้จะจดัใหเ้ป็นกลุม่ VIP และติดตามใกลช้ิดโดยฝ่ายกิจการนกัเรยีนเพ่ือใหแ้น่ใจว่ายงัคงผกูพนั 
ฝ่ายคณุภาพรวบรวมวิเคราะหข์อ้รอ้งเรยีนรายงานทีมบรหิารทกุภาคเรยีนในท่ีประชมุฝ่ายบรหิาร (รูป 4.1-3) จดัท าเป็น
โครงการพฒันาคณุภาพ สง่ผลใหเ้กิดโครงการพฒันาจ านวนมาก บทเรียนทีไ่ด้จัดเก็บในคลังความรู้ของโรงเรียน 
เพือ่ให้บุคลากรทุกคนเรียนรู้ส่งผลให้ความพอใจต่อการแก้ปัญหาสูงขึน้ดังภาพ 7.2-4 โรงเรยีนทบทวน
กระบวนการการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทกุปี ผ่านกลไกตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO สง่ผลใหเ้กิดการพฒันาระบบ
Complaint Onlineเกิดขึน้ในองคก์ร



systematic, effective, well deploy, systematic learning with evidence of learning,
KM/innovation, integration across process)

เป็นระบบ มีประสทิธิภาพ ถ่ายทอดสูก่ารปฏิบตัิไดเ้ป็นอย่างดี ประเมนิและปรบัปรุงอยา่งเป็นระบบ เกิดการเรยีนรูแ้ละมี
หลกัฐานว่ามีการเรยีนรูเ้กิดขึน้ เกิดการจดัการความรู ้นวตักรรม มีการบรูณาการระหว่างกระบวนการ

บคุลากรทกุคนในโรงเรยีนมีหนา้ท่ีรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนผา่นช่องทางตามรูป 3.1-1 และตอบสนองนกัเรยีนและผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสียโดยใชคู้่มือการแกไ้ขปัญหา ซึ่งมอบอ านาจใหบ้คุลากรทกุระดบัแกไ้ขปัญหาไดท้นัที ปัญหาถกูจดัความส าคญัเป็นสาม
ระดบัตามความรา้ยแรง ปัญหาระดบัสองขึน้ไปถกูรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัทีผา่นมือถือ ผูบ้รหิารจดัประชมุในวนัรุง่ขึน้
หากไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้จะจดัใหเ้ป็นกลุม่ VIP และติดตามใกลช้ิดโดยฝ่ายกิจการนกัเรยีนเพ่ือใหแ้น่ใจว่ายงัคงผกูพนั 
ฝ่ายคณุภาพรวบรวมวิเคราะหข์อ้รอ้งเรยีนรายงานทีมบรหิารทกุภาคเรยีนในท่ีประชมุฝ่ายบรหิาร (รูป 4.1-3) จดัท าเป็น
โครงการพฒันาคณุภาพ สง่ผลใหเ้กิดโครงการพฒันาจ านวนมาก บทเรียนทีไ่ด้จัดเก็บในคลังความรู้ของโรงเรียน 
เพือ่ให้บุคลากรทุกคนเรียนรู้ส่งผลให้ความพอใจต่อการแก้ปัญหาสูงขึน้ดังภาพ 7.2-4 โรงเรยีนทบทวน
กระบวนการการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทกุปี ผ่านกลไกตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO สง่ผลใหเ้กิดการพฒันาระบบ
Complaint Online ซึ่งเป็นนวัตกรรมขององคก์ร



7. หวัขอ้ส าคญัในการตรวจประเมิน

ประเดน็



5. หวัขอ้ส าคญัในการตรวจประเมนิ

ประเดน็



หมวด
การน าองคก์ร

Leadership
1

8 กระบวนการ
14    ผลลพัธ์



ขาด 1.1 ก(2)

4 กระบวนการ
6    ตวัวดั

1.1  การน าองคก์รโดยผู้น าระดับสูง



ขาด 1.2 ก(2)

1.2 ค(1)

4 กระบวนการ
8    ตวัวดั

1.2  การก ากับดูแลองคก์รและความรับผิดชอบต่อสังคม



หมวด
กลยุทธ ์

Strategy
2

11 กระบวนการ
3   ผลลพัธ์



5 กระบวนการ
0   ตวัวดั

2.1  การวางแผนกลยุทธ์



6 กระบวนการ
3   ตวัวดั

2.2  การน ากลยุทธไ์ปปฏบิัติ



หมวด
นักเรยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Student and Stakeholder
3

9 กระบวนการ
11   ผลลพัธ์



4 กระบวนการ
0  ตวัวดั

3.1  การรับฟังนักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย



5 กระบวนการ
11   ตวัวดั

3.2  ความผูกพนัของนักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย



หมวด
การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

Measurement, Analysis and 
Knowledge Management)

4

13 กระบวนการ
10   ผลลพัธ์



8 กระบวนการ
6   ตวัวดั

4.1  การวัด การวิเคราะหแ์ละการปรับปรุงผลการด าเนินการ



5 กระบวนการ
4   ตวัวดั

4.2  การจัดการความรู้และสารสนเทศ

ขาด 4.2 ก(2)

4.2 ข(2)



หมวด
บุคลากร

Workforce
5

12 กระบวนการ
21  ตวัวดั



6 กระบวนการ
10   ตวัวดั

5.1  สภาพแวดล้อมของบุคลากร



6 กระบวนการ
11   ตวัวดั

5.2  ความผูกพนัของบุคลากร

ขาด 5.2 ข(2)



หมวด
การปฏบิตักิาร

Operations
6

8 กระบวนการ
13   ตวัวดั



4 กระบวนการ
6   ตวัวดั

6.1  กระบวนการท างาน

ขาด 6.1 ก(2)

6.1 ข(2)



4 กระบวนการ
7   ตวัวดั

6.2  ประสิทธิผลของการปฏบิตักิาร



WANT BIG IMPACT?
USE BIG IMAGE.



THANKS!
Any questions?

You can find me at
ann.tunu@gmail.com
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