
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. (OBECQA)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Office of The Basic Education Commission)

 เป�นเลิศทางวิชาการ

 สื่อสารสองภาษา

 ลํ้าหน�าทางความคิด

 ผลิตงานอย�างสร�างสรรค�

 ร�วมกันรบัผิดชอบต�อสังคมโลก



OBECQA จะช�วยสร�างความแตกต�าง

องคกรที่ดีทั่วไป องคกรตามเกณฑ OBECQA

มุมมองเชิงภาระหนาที่ มุมมองเชิงระบบ

การนําโดยผูนํา การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน

มุงเนนที่ผลผลิต มุงเนนความเปนเลิศที่นักเรียน

มุงเนนการตรวจสอบผูสงมอบ มุงเนนความสําคัญกับบุคลากร

ปฏิบัติตามหนาที่และเงื่อนเวลา มุงเนนการเรียนรูและความคลองตัว

มุงผลงานตามกรอบเวลา มุงเนนความสําเร็จตามวิสัยทัศน

ปฏิบัติตามคูมือ มุงเนนการจัดการเพื่อนวัตกรรม

ตัดสินและบริหารตามความรูสึก บริหารจัดการโดยใชขอมูลจริง

ปฏิบัติตามภารกิจขององคกร มุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม
และความโปรงใส

มุงเนนผลตามเปาหมาย มุงเนนการสงมอบคุณคาและผลลัพธ



กรอบความคิดของเกณฑ� เพื่อผลการดําเนินงานที่เป�นเลิศ
ในมุมมองเชิงระบบของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ระบบของการดําเนินการที่เป�นเลิศ 
ต�องประกอบด�วยเกณฑ� 7 หมวด ซึ่งต�องระบุกระบวนการและผลลัพธ� 

โดยระบบนี้ ต�องอาศัยการนําองค�กรที่เข�มแข็ง เด�นชัด
ในการบูรณาการเชื่อมโยงที่สําคัญระหว�างกลุ�มนําองค�กรกับกลุ�มผลลัพธ�
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แนวทางสําหรับโรงเรียน
ที่ก�าวเข�าสู�ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด�วยระบบคุณภาพ

ตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห�ง สพฐ. (OBECQA)

เอกสารรายงาน
การพัฒนาตามเกณฑ 

OBECQA

คณะทํางาน
ทีมผูนํา 

(ทีมวิทยากร
ของโรงเรียน)

การปฏิบัติที่เปนเลิศ

มีวิธีการที่เปนเลิศที่เกิดจากการพัฒนา

กระบวนการทํางานจนถือเปนแบบอยางได

ความเขมแข็ง

มีการพัฒนาคานิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ

ของ OBECQA สรางเปนนวัตกรรม

ในการทํางานของโรงเรียน

การบริหาร
จัดการ 7 หมวด 

ตามเกณฑ 
OBECQA

เอกสารรายงาน
การพัฒนาตามเกณฑ 

มีการประเมินผลการทํางาน
ตามเกณฑ OBECQA 
ดวยการประเมินตนเอง 
ScQA ได 250-350 คะแนน 
OBECQA ไดตั้งแต 351 คะแนน

ตามเกณฑ 
OBECQA

มีการทํางานที่เนนกระบวนการ

1. การออกแบบและการเลือกวธิกีารทํางาน การกําหนดตัวชีว้ดั

2. การถายทอดสูการปฏิบัติทั่วถึงทั้งองคกร

3. การเรียนรู โดยประเมินความกาวหนา การหาความรูใหม

 การสรางนวัตกรรม

4. การบูรณาการมคีวามสอดคลองระหวางแนวทางกระบวนการ 

 และการบรรลุเปาประสงค

คณะทํางาน
ทีมผูนํา 

(ทีมวิทยากร
ของโรงเรียน)

มีการทํางานที่เนนกระบวนการ

1. การออกแบบและการเลือกวธิกีารทํางาน การกําหนดตัวชีว้ดั

2. การถายทอดสูการปฏิบัติทั่วถึงทั้งองคกร

3. การเรียนรู โดยประเมินความกาวหนา การหาความรูใหม

 การสรางนวัตกรรม

4. การบูรณาการมคีวามสอดคลองระหวางแนวทางกระบวนการ 

 และการบรรลุเปาประสงค

เกิดโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มี

1. การนําองคกรเขมแข็งโดยผูนําทุกระดับ

2. กลยุทธเฉียบคมสงผลตอบวิสัยทัศน

3. เนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

4. ทํางานเปนระบบบนฐานการจัดการความรู

5. บุคลากรมีคุณภาพ รักและผูกพันกับโรงเรียน

6. กระบวนการทํางานทุกระบบ มีประสิทธิภาพ

7. เกิดผลลัพธครอบคลุมทุกมิติของโรงเรียน

เอกสารรายงาน
การพัฒนาตามเกณฑ 

มีคูมือแนวปฏิบัติในการทํางาน
ของโรงเรียนมีเอกสารหลักฐาน
และรองรอยในการทํางาน



โรงเรียนที่ผาน OBECQA สมัครใจ

พัฒนาตนเองเพื่อกาวเขาสู TQA

โรงเรียนที่ผาน OBECQA พัฒนาตนเอง

เพื่อเปนพี่เลี้ยงใหกับโรงเรียนอื่นๆ

START

โรงเรียนที่ผาน ScQA จัดทํารายงาน

เพื่อขอรับการประเมิน OBECQA

โรงเรียนจัดทํารายงานขอรับการประเมิน ScQA

CO
M

PETENCIES

โรงเรียนทุกประเภทประเมินคุณสมบัติตนเอง

เพื่อยื่นขอเขาสูโครงการ WCSS

สพฐ. จัดคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและพัฒนา/สนับสนุน/สงเสริม

ในระดับโรงเรียนแตละประเภทอยางเหมาะสม

พัฒนาตนเอง
ตอเนื่อง

1

2

3

4

5

เส�นทางการขับเคลื่อนสถานศึกษา
เพื่อระบบการบริหารคุณภาพสร�างคุณภาพผู�เรียน

ด�วยเกณฑ�คุณภาพแห�ง สพฐ.



ความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ

ความเปนเลิศทางวิชาการ

ผูเรียน

หลักสูตรและกิจกรรม

การเรียนการสอน

การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ สพฐ.

(Office of The Basic Education Commission Quality Award : OBECQA)

ระดับคุณภาพโรงเรียน

(School Quality Award : ScQA)

ครู

สื่อสารสองภาษา ลํ้าหนาทางความคิด

ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคม

ผูเรียน

มีศักยภาพเปนพลโลก



โรงเรียนต�นแบบที่ทําหน�าที่พี่เลี้ยงประกอบด�วยโรงเรียนที่ผ�านการประเมินระดับ ScQA

จํานวน 544 โรงเรียน และผ�านการประเมิน OBECQA จํานวน 63 โรงเรียน

ทําหน�าที่เป�นพี่เลี้ยงได�กระจายอยู�ใน Cluster

Cluster
โรงเรียน ScQA
(544 โรงเรียน)

โรงเรียน OBECQA
(63 โรงเรียน)

 กทม.1 15 เตรียมอุดมศึกษา, สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, วัดราชโอรส, 

   ศึกษานารี

 กทม.2 2 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), สตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภฯ, 

   สตรีศรีสุริโยทัย, ราชวินิต

 1 32 อยุธยาวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, สตรีนนทบุรี

 2 5 ชัยบาดาลวิทยา, พิบูลวิทยาลัย

 3 21 สตรีสมุทรปราการ, เบญจมราชรังสฤษฎิ์, อนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

 4 26 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรกาญจนบุรี, กรรณสูตศึกษาลัย,

   สิรินธรราชวิทยาลัย

 5 17 พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี, เอกชัย

 6 42 สุราษฎรธานี, ศรียาภัย, สตรีทุงสง

 7 27 อนุบาลภูเก็ต, สตรีภูเก็ต

 8 29 เดชะปตตนยานุกูล, หาดใหญวิทยาลัย, อนุบาลสงขลา

 9 38 ชลกันยานุกูล, ระยองวิทยาคม, สฤษดิเดช

 10 26 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (บานผือพิทยาสรรค), 

   ปทุมเทพวิทยาคาร, เลยพิทยาคม

 11 11 ปยะมหาราชาลัย, มุกดาหาร, สกลราชวิทยานุกูล

 12 46 กาฬสินธุพิทยาสรรพ, กัลยาณวัตร, สารคามพิทยาคม, รอยเอ็ดวิทยาลัย

 13 29 เบ็ญจะมะมหาราช, สตรีสิริเกศ, อนุบาลอุบลราชธานี

 14 47 ประโคนชัยพิทยาคม, สุขานารี, ภูเขียว, ปราสาทวิทยาคาร

 15 39 จอมทอง, บุญวาทยวิทยาลัย, อนุบาลเชียงใหม

 16 32 สตรีศรีนาน, วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎรนุกูล)

 17 34 เฉลิมขวัญสตรี, พิษณุโลกพิทยาคม, เพชรพิทยาคม, อุตรดิตถดรุณี, 

   ตากพิทยาคม

 18 36 วัชรวิทยา, นครสวรรค, อนุบาลนครสวรรค


