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บทนํา
	 เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	 (Thailand	Quality	Award	 :	TQA)	 เป็นเกณฑ์

ที่มีต้นแบบมำจำกรำงวัลคุณภำพแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ที่เรียกว่ำ	The	Malcolm	

Baldrige	National	Quality	 Award	 (MBNQA)	 ซึ่งได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงมำตลอด	

เพื่อช่วยให้องค์กรประเมินตนเองภำยใต้สภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง	 มุ่งเน้น

ผลกำรด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ขององค์กร	 เกณฑ์ได้พัฒนำไปสู่มุมมองเชิงระบบที่ครอบคลุม

และบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรกับผลกำรด�ำเนินกำรโดยรวมขององค์กร	 เพื่อมุ ่งสู ่ควำม

เป็นเลิศ	 ลักษณะนี้จึงท�ำให้	MBNQA	 มีควำมแตกต่ำงจำกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ

ระบบอื่น	 ๆ	 จึงได้รับกำรยอมรับ	 และได้มีกำรน�ำไปประยุกต์ ใช้อย่ำงแพร่หลำยทั่วโลก

ไม่น้อยกว่ำ	80	 ประเทศ	 โดยมีกำรปรับเรียกชื่อแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ	 เช่น	 ประเทศ

ออสเตรเลีย	 เรียกว่ำ	Australian	Quality	Award	(AQA)	 ประเทศสิงคโปร์	 เรียกว่ำ	Singapore	

Quality	Award	(SQA)	 ประเทศญี่ปุน	 เรียกว่ำ	Japan	Quality	Award	(JQA)	 สหภำพยุโรป	

เรียกว่ำ	European	Quality	Award	(EQA)	 เป็นต้น	 เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้กับองค์กรโดยทั่วไป	

ต่อมำได้มีกำรน�ำแนวทำงดังกล่ำวนี้	 มำประยุกต์ใช้ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง	 ๆ	 อย่ำงแพร่หลำย	

โดยได ้ก�ำหนดเกณฑ์  เ รียกว ่ำ	 Baldr ige	 Educat ion	 Cr i ter ia	 for	 Performance	

Excellence	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	1998	 ส�ำหรับประเทศไทย	 ส�ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	

สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ	 ในกำรจัดท�ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ

แห่งชำติ	 และด�ำเนินกำรตรวจประเมินองค์กรที่มีควำมประสงค์เสนอเพื่อขอรับรำงวัล	 องค์กร

ที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินได้รับคะแนนตั้งแต่	650	 คะแนน	 จำกคะแนนเต็ม	1,000	 คะแนน	

จะได้	TQA	และมีสิทธิใช้ตรำสัญลักษณ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ
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	 ถ้ำได้ไม่ถึง	650	คะแนน	แต่มำกกว่ำ	350	คะแนน	จะได้รับ	TQC	(Thailand	Quality	

Class)	แต่สถำบนัเพิม่ผลผลติแห่งชำตยิงัไม่ได้มกีำรก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับกำรศกึษำเป็นกำรเฉพำะ	

สถำบนักำรศึกษำทีป่ระสงค์จะขอรบักำรประเมนิเพือ่ขอรบัรำงวลัคณุภำพแห่งชำต	ิจงึยงัคงต้องยดึ

ตำมเกณฑ์	TQA	

กรอบความคิดของเกณฑ�

เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแหงชำติ	เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ	:	มุมมองในเชิงระบบ

 

	 เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	 ก�ำหนดข้อก�ำหนดต่ำง	 ๆ	 ของเกณฑ์	 แบ่งออกเป็น	

7	หมวดด้วยกัน	คือ

	 1.	 กำรน�ำองค์กร

	 2.	 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์

	 3.	 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ

	 4.	 กำรวัด	กำรวิเครำะห์	และกำรจัดกำรควำมรู้

	 5.	 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร

	 6.	 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร

	 7.	 ผลลัพธ์
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โครงร�างองค�กร
	 โครงร ่ำงองค์กร	 ก�ำหนดบริบทให้แก่วิธีกำรที่องค์กรปฏิบัติ	 สภำพแวดล้อม	

ควำมสัมพันธ์ที่ส�ำคัญในกำรท�ำงำน	 ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์	 เป็นแนวทำง

ที่ก�ำหนดกรอบให้แก่ระบบกำรจัดกำรผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กร

การปฏิบัติการของระบบ
	 กำรปฏิบัติกำรของระบบประกอบด้วยเกณฑ์	 6	 หมวดที่อยู ่ส ่วนกลำงของภำพ	

ซึ่งระบุลักษณะของกำรปฏิบัติกำรและผลลัพธ์ที่องค์กรบรรลุ

	 กำรน�ำองค์กร	(หมวด	1)	 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์	(หมวด	2)	 และกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ	

(หมวด	3)	 ประกอบกันเป็นกลุ่มกำรน�ำองค์กร	 หมวดต่ำง	 ๆ	 เหล่ำนี้	 ถูกจัดเข้ำไว้ด้วยกัน

เพื่อเน้นควำมส�ำคัญว่ำกำรน�ำองค์กรต้องมุ่งที่กลยุทธ์และลูกค้ำ	 ผู้น�ำระดับสูงต้องก�ำหนดทิศทำง

ขององค์กรและแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต

	 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร	(หมวด	5)	 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร	(หมวด	6)	 และผลลัพธ์	

(หมวด	7)	 ประกอบกันเป็นกลุ ่มผลลัพธ์	 โดยบุคลำกรและกระบวนกำรปฏิบัติกำรที่ส�ำคัญ

มีบทบำทท�ำให้กำรด�ำเนินกำรส�ำเร็จและน�ำไปสู่ผลกำรด�ำเนินกำรโดยรวมขององค์กร

 กำรท�ำงำนทุกอย่ำงมุ่งสู่ผลลัพธ์	 ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร	

ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ	ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร	ด้ำนกำรน�ำองค์กรและกำรก�ำกับดูแลองค์กร	และ

ด้ำนกำรเงินและตลำด

	 ลกูศรแนวนอนทีต่รงกลำงของภำพแสดงกำรเชือ่มโยงกลุ่มกำรน�ำองค์กรเข้ำกลุ่มผลลพัธ์	

ซึ่งควำมเชื่อมโยงดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมส�ำเร็จขององค์กร	 นอกจำกน้ัน	 ลูกศรนี้

ยังแสดงถึงควำมสัมพันธ์โดยตรงระหว่ำงกำรน�ำองค์กร	(หมวด	1)	 และผลลัพธ์	(หมวด	7)	 ส่วน

ลูกศร	2	ทิศทำงนั้นแสดงถึงควำมส�ำคัญของข้อมูลป้อนกลับในระบบกำรจัดกำรผลกำรด�ำเนินกำร

ที่มีประสิทธิผล

พื้นฐานของระบบ
	 กำรวัด	 กำรวิเครำะห์	 และกำรจัดกำรควำมรู้	 (หมวด	4)	 มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง

ในกำรท�ำให้องค์กรมีกำรจัดกำรที่มีประสิทธิผล	 และมีกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรและ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยใช้ระบบที่ ใช ้ข ้อมูลจริงและองค์ควำมรู ้ เป ็นแรงผลักดัน	

กำรวัด	กำรวิเครำะห์	และกำรจัดกำรควำมรู้นี้	เป็นพื้นฐำนของระบบกำรจัดกำรผลกำรด�ำเนินกำร

โดยรวม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยใช้ระบบที่ ใช ้ข ้อมูลจริงและองค์ควำมรู ้ เป ็นแรงผลักดัน	

กำรวัด	กำรวิเครำะห์	และกำรจัดกำรควำมรู้นี้	เป็นพื้นฐำนของระบบกำรจัดกำรผลกำรด�ำเนินกำร

โดยรวม
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โครงสร้างเกณฑ�
	 เกณฑ์ทั้ง	7	หมวด	ประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นพิจำรณำต่ำง	ๆ

 หัวขอ

	 หัวข้อทั้งหมดมี	 17	 หัวข้อ	 ประกอบด้วยหัวข้อที่เป็นกระบวนกำร	 และหัวข้อ

ที่เป็นผลลัพธ์แต่ละหัวข้อมุ่งเน้นข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ

 ประเด็นพิจำรณำ

	 ในแต่ละหัวข้อมีประเด็นพิจำรณำอย่ำงน้อยหนึ่งประเด็น	 องค์กรจึงควรตอบค�ำถำม

ตำมข้อก�ำหนดต่ำง	ๆ	ของแต่ละประเด็นพิจำรณำ

ค�านิยมและแนวคิดหลัก
	 เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	จัดท�ำขึ้นโดยอำศัยค่ำนิยมและแนวคิดหลักต่ำง	ๆ	ดังนี้

 ³ กำรน�ำองค์กรอยำงมีวิสัยทัศน์	(Visionary	Leadership)
	 	 ผู้น�ำระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี	 โดยกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำง

มจีรยิธรรม	และมส่ีวนร่วมด้วยตนเองในกำรก�ำหนดทศิทำงขององค์กร	กำรวำงแผน	

กำรสื่อสำร	กำรสอนงำน	กำรพัฒนำผู้น�ำในอนำคต	กำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร

ขององค์กร	 และกำรยกย่องชมเชยบุคลำกรในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี	 ผู้น�ำระดับสูง

สำมำรถหนุนเสริมจริยธรรม	ค่ำนิยม	และควำมคำดหวังขององค์กรไปพร้อม	ๆ 	กับ

กำรสร้ำงภำวะผู้น�ำ	ควำมมุ่งมั่น	และควำมคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

 ³ ควำมเป็นเลิศที่มุงเนนลูกคำ	(Customer-Driven	Excellence)
	 	 ลูกค้ำขององค์กรเป็นผู้ตัดสินผลกำรด�ำเนินกำรและคุณภำพ	 ดังนั้นองค์กร

ต้องค�ำนงึถงึคณุลกัษณะและลกัษณะทัง้หมดของผลิตภณัฑ์ทีจ่ะต้องตอบสนองควำม

ต้องกำรของลกูค้ำ	รวมท้ังช่องทำงในกำรเข้ำถงึและสนบัสนนุลกูค้ำซึง่ส่งมอบคณุค่ำ

ให้แก่ลกูค้ำ	อันจะน�ำไปสูก่ำรได้ลกูค้ำใหม่	ควำมพงึพอใจ	ควำมนยิม	และควำมภกัดี

ของลูกค้ำ	ควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้ำประกอบด้วยส่วนที่เป็นปจจุบันและอนำคต	

คอื	กำรเข้ำใจควำมปรำรถนำของลกูค้ำในปจจบุนั	และกำรคำดกำรณ์ควำมปรำรถนำ

ของลูกค้ำและโอกำสของตลำดในอนำคต
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 ³ กำรเรียนรูระดับองค์กรและระดับบุคคล	 (Organizational	and	Personal	
Learning)

	 	 กำรที่องค์กรจะบรรลุผลกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ	 จ�ำเป็นต้องมีแนวทำง

ที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล	 ซึ่งรวมถึงกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้โดยผ่ำนกระบวนกำรที่เป็นระบบกำรเรียนรู้ระดับองค์กร	 ประกอบด้วย

กำรปรับปรุงแนวทำงที่มีอยู ่แล้วอย่ำงต่อเนื่อง	 และกำรเปล่ียนแปลงที่ส�ำคัญ

หรือนวัตกรรมที่น�ำไปสู่เป้ำประสงค์และแนวทำงใหม่	 กำรเรียนรู้ต้องถูกปลูกฝง

ลงไปในวิถีกำรปฏิบัติงำนขององค์กร	 กำรเรียนรู ้ไม่ควรมุ่งเพียงแต่กำรให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น	แต่ควรมุ่งถึงควำมสำมำรถที่ดีขึ้นในกำรตอบสนองลูกค้ำ	ปรับตัว	

สร้ำงนวัตกรรม	และมีประสิทธิภำพด้วย	เพื่อท�ำให้องค์กรอยู่ในตลำดได้อย่ำงยั่งยืน	

และมคีวำมได้เปรียบในผลกำรด�ำเนนิกำร	กำรเรียนรู้ยงัช่วยชีน้�ำให้บคุลำกรมคีวำม

พึงพอใจและแรงจูงใจในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ

 ³ กำรใหควำมส�ำคัญกับบุคลำกรและพันธมิตร	(Valuing	Workforce	Members	
	 	 and	Partners)

	 	 กำรให้ควำมส�ำคัญกับบุคลำกรและพันธมิตร	 ถือเป็นปจจัยที่จะท�ำให้

องค์กรประสบควำมส�ำเร็จ	 กำรให้ควำมส�ำคัญต่อบุคลำกร	 หมำยถึง	 ควำมมุ่งมั่น

ต่อกำรสร้ำงควำมผูกพัน	 ควำมพึงพอใจ	 กำรพัฒนำและควำมผำสุกของบุคลำกร	

ส่วนพันธมิตรเป็นควำมร่วมมือภำยนอกองค์กร	 ซึ่งอำจจะเป็นควำมร่วมมือ

กับลูกค้ำ	ผู้ส่งมอบ	สถำบันกำรศึกษำหรือองค์กร	ชุมชนต่ำง	ๆ	

 ³ ควำมคลองตัว	(Agility)
		 	 ควำมส�ำเร็จในภำวะปจจบุนัทีมี่กำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำและมีกำรแข่งขนั

ในระดับโลก	 จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมคล่องตัว	 ซึ่งหมำยถึงควำมสำมำรถในกำร

เปลีย่นแปลงอย่ำงฉบัไว	และควำมยดืหยุ่นในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ

 ³ กำรมุงเนนอนำคต	(Focus	on	the	Future)
		 	 กำรสร้ำงองค์กรที่มีควำมยั่งยืนต้องอำศัยควำมเข้ำใจปจจัยต่ำง	 ๆ	

ทั้งในระยะส้ันและระยะยำวที่มีผลกระทบต่อองค์กรและตลำด	 ในกำรมุ ่งสู ่

กำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนและกำรมีผลกำรด�ำเนินกำรดีเลิศอย่ำงย่ังยืน	 องค์กร

ต้องมีแนวทำงที่มุ่งเน้นอนำคตอย่ำงชัดเจน	 และมีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงพันธะ

ระยะยำวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ	ได้แก่	ลูกค้ำ	บุคลำกร	ผู้ส่งมอบ	พันธมิตร	

และชุมชน
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 ³ กำรจัดกำรเพื่อนวัตกรรม	(Managing	for	Innovation)
	 	 นวัตกรรม	 หมำยถึง	 กำรเปล่ียนแปลงที่ส�ำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์	

บริกำร	 แผนงำน	 กระบวนกำร	 และกิจกำรขององค์กร	 เพื่อสร้ำงคุณค่ำใหม่

ให้แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 นวัตกรรมเกิดจำกกำรสั่งสมควำมรู ้ขององค์กรและ

บุคลำกร	 ดังนั้นควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่และใช้ประโยชน์จำกควำมรู ้

เหล่ำนี้อย่ำงรวดเร็ว	จึงมีควำมส�ำคัญต่อกำรผลักดันนวัตกรรมขององค์กร

 ³ กำรจัดกำรโดยใชขอมูลจริง	(Management	by	Fact)
	 	 กำรวัดและกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินกำร	 มีควำมส�ำคัญต่อองค์กร	

ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่เลือกมำ	 ต้องเป็นตัวที่ดีที่สุดที่สะท้อนถึงปจจัยที่น�ำไปสู ่

ผลกำรด�ำเนินกำรที่ดีขึ้น	 ส่วนกำรวิเครำะห์	 เป็นกำรกลั่นกรองสำระส�ำคัญของ

ข้อมูลและสำรสนเทศออกมำเพื่อใช้สนับสนุนกำรประเมินผล	 กำรตัดสินใจ	

กำรปรับปรุง	 และนวัตกรรม	 ซ่ึงทั้งหมดนี้ต้องกำรข้อมูล	 สำรสนเทศที่เป็น

ข้อเท็จจริงและตรงกับควำมต้องกำรในกำรใช้ข้อมูล	สำรสนเทศนั้น

 ³ ควำมรับผิดชอบตอสังคมในวงกวำง	(Societal	Responsibility)
	 	 ผูน้�ำองค์กรควรให้ควำมส�ำคญัต่อควำมรับผดิชอบทีมี่ต่อสังคม	กำรประพฤติ

ปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม	 และกำรค�ำนึงถึงควำมผำสุกและประโยชน์ของสังคม

ในวงกว้ำง	 ผู ้น�ำควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรให้ควำมส�ำคัญเร่ืองจริยธรรม	

กำรคุ้มครองป้องกันสุขอนำมัย	 ควำมปลอดภัย	 และส่ิงแวดล้อม	 ครอบคลุมถึง

ผลกระทบของกำรปฏิบัติกำรขององค์กรและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

 ³ กำรมุงเนนที่ผลลัพธ์และกำรสรำงคุณคำ	(Focus	on	Results	and	Creating	
	 	 Value)

	 	 กำรวัดผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กร	 จ�ำเป็นต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ	

ซึง่น�ำไปใช้เพือ่สร้ำงคณุค่ำและรกัษำควำมสมดลุของคณุค่ำให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ส�ำคัญ	ได้แก่	ลูกค้ำ	บุคลำกร	ผู้ส่งมอบ	พันธมิตร	และชุมชน

 ³ มุมมองเชิงระบบ	(Systems	Perspective)
	 	 เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติน�ำเสนอมุมมองเชิงระบบเพื่อกำรจัดกำร

องค์กรและกระบวนกำรที่ส�ำคัญ	 ให้บรรลุผลลัพธ์และมุ ่งสู ่ผลกำรด�ำเนินกำร

ที่เป็นเลิศ	เกณฑ์ทั้ง	7	หมวด	ค่ำนิยมและแนวคิดหลัก	และแนวทำงกำรให้คะแนน	

เป็นองค์ประกอบพื้นฐำนกลไกกำรบูรณำกำรระบบเข้ำด้วยกัน	 กำรจัดกำรผลกำร

ด�ำเนนิกำรโดยรวมจะประสบควำมส�ำเรจ็ได้	ต้องอำศยักำรสังเครำะห์ควำมสอดคล้อง

ไปในแนวทำงเดียวกัน	และกำรบูรณำกำรในประเด็นเฉพำะของแต่ละองค์กร
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ลักษณะที่สําคัญของเกณฑ�

	 1.	 เกณฑ์มุงเนนผลลัพธ์
	 	 เกณฑ์มุ่งเน้นผลกำรด�ำเนินกำรระดับองค์กรที่ส�ำคัญ	ซึ่งประกอบด้วย

	 	 1)	 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร

	 	 2)	 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ

	 	 3)	 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร

	 	 4)	 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน�ำองค์กรและกำรก�ำกับดูแลองค์กร

	 	 5)	 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด

	 2.	 เกณฑ์ไมไดก�ำหนดวิธีกำรและสำมำรถปรับใชได
	 	 เกณฑ์ไม่ได้ก�ำหนดวิธีกำรไว้	เพรำะ

1)	 จุดมุ่งเน้นอยู่ที่ผลลัพธ์	ไม่ใช่วิธีปฏิบัติ	เครื่องมือ	หรือโครงสร้ำงองค์กร	องค์กร

ควรมีกำรพัฒนำและแสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงที่สร้ำงสรรค์	 ปรับใช้ได้	 และมี

ควำมยืดหยุ่น	เพื่อให้บรรลุตำมข้อก�ำหนด	กำรที่เกณฑ์ไม่ได้ก�ำหนดวิธีกำรไว้นี้	

มีจุดมุ่งหมำยเพื่อเสริมสร้ำงให้องค์กรท�ำกำรปรับปรุง	ทั้งอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป

และอย่ำงก้ำวกระโดด	รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐำนด้วยนวัตกรรม

2)	 กำรเลอืกใช้เครือ่งมอื	เทคนคิ	ระบบ	และโครงสร้ำงองค์กรขึน้อยูก่บัปจจยัต่ำง	ๆ 	

เช่น	ประเภทและขนำดของธุรกิจ	ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร	ระดับกำรพัฒนำ

ขององค์กร	รวมทั้งขีดควำมสำมำรถและควำมส�ำนึกรับผิดชอบของบุคลำกร

3)	 กำรมุ่งเน้นข้อก�ำหนดแทนที่จะเน้นวิธีปฏิบัติ	 จะช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ	

กำรสื่อสำร	 กำรแบ่งปนข้อมูล	 ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน	 และ

กำรบูรณำกำร	 ในขณะเดียวกันสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและแนวทำงปฏิบัติ

ที่หลำกหลำย
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	 3.	 เกณฑ์สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อใหเปำประสงค์สอดคลองไปในแนวทำง
เดียวกันทั้งองค์กร

	 	 มุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้ำประสงค์สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน	

เป็นรำกฐำนของโครงสร้ำงทีบู่รณำกำรกนัระหว่ำงค่ำนยิมและแนวคดิหลกั	โครงร่ำง

องค์กร	เกณฑ์	แนวทำงกำรให้คะแนน	รวมทั้งกำรมุ่งเน้นผลลัพธ์	กำรเป็นเหตุและผล 

และกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรระหว่ำงหัวข้อต่ำง	ๆ	ของเกณฑ์

	 	 ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันของเกณฑ์	 เกิดจำกตัววัดที่ได้มำ

จำกกระบวนกำรและกลยุทธ์ขององค์กรที่มีกำรเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน	

ตัววัดเหล่ำนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณค่ำของลูกค้ำ	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 รวมทั้ง

ผลด�ำเนนิกำรโดยรวม	ดงันัน้กำรใช้ตวัวดัเหล่ำนีจ้งึเป็นกรอบทีท่�ำให้กจิกรรมต่ำง	ๆ 	

ด�ำเนินไปในทิศทำงที่สอดคล้องกัน	โดยไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดวิธีปฏิบัติโดยละเอียด	

หรือกำรตัดสินใจแบบรวมศูนย์	หรือกำรจัดกำรกระบวนกำรที่ซับซ้อนเกินไป	ตัววัด

เหล่ำนี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือในกำรสื่อสำร	 และเป็นพื้นฐำนในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำย

ของผลกำรด�ำเนนิกำรสูก่ำรปฏบัิตอิย่ำงสอดคล้องกนัทัว่ทัง้องค์กร	ควำมสอดคล้อง

ไปในแนวทำงเดียวกันน้ีท�ำให้มัน่ใจว่ำ	เจตจ�ำนงขององค์กรมุง่ไปในแนวทำงเดยีวกนั	

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้องค์กรมคีวำมคล่องตวั	มนีวตักรรม	และมกีำรเอือ้อ�ำนวย

ในกำรตัดสินใจ

	 	 มมุมองเชงิระบบเพือ่ให้เป้ำประสงค์สอดคล้องไปในแนวทำงเดยีวกนัจะต้อง

มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงหัวข้อต่ำง	 ๆ	 ในเกณฑ์อยู่ตลอดเวลำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	

เมื่อกลยุทธ์และเป้ำประสงค์มีกำรเปล่ียนแปลงในเกณฑ์นี้	 วงจรกำรเรียนรู้จำก

กำรปฏิบัติเกิดขึ้นโดยอำศัยข้อมูลป้อนกลับระหว่ำงกระบวนกำรและผลลัพธ์

	 	 วงจรกำรเรียนรู้แบ่งเป็น	4	ขั้นตอน

1)	 กำรวำงแผน	 ซึ่งรวมถึงกำรออกแบบกระบวนกำร	 กำรเลือกตัววัด	 และ

กำรถ่ำยทอดเพื่อน�ำข้อก�ำหนดสู่กำรปฏิบัติ	(แนวทำง)

2)	 กำรปฏิบัติตำมแผน	(กำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ)

3)	 กำรตรวจประเมินควำมก้ำวหน้ำและกำรได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่	(กำรเรียนรู้)

4)	 กำรปรับแผนโดยอำศัยผลของกำรประเมิน	ควำมกลมกลืนระหว่ำงกระบวนกำร

หน่วยงำนปฏิบัติกำร	และกำรเลือกตัววัดที่ดีขึ้น	(กำรบูรณำกำร)
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	 4.	 เกณฑ์สนับสนุนกำรตรวจประเมินที่เนนเปำประสงค์
	 	 เกณฑ์และแนวทำงกำรให้คะแนน	 ประกอบด้วย	 ระบบกำรตรวจประเมิน	 ซึ่งแยก

เป็น	2	ส่วน	ดังนี้

1)	 ข้อก�ำหนด	เน้นที่ผลกำรด�ำเนินกำร	17	หัวข้อ

2)	 แนวทำงกำรให้คะแนน	 อธิบำยถึงมิติต่ำง	 ๆ	 ของกำรตรวจประเมิน	 ได้แก่	

กระบวนกำรและผลลัพธ์	รวมถึงปจจัยที่ส�ำคัญต่ำง	ๆ	ที่ใช้ในกำรตรวจประเมิน

ในแต่ละมิติ	 ดังนั้นกำรตรวจประเมินจึงช่วยให้องค์กรทรำบจุดแข็งและโอกำส

ในกำรปรับปรุงตำมข้อก�ำหนดทั้ง	17	 หัวข้อ	 และตำมระดับควำมสมบูรณ์

ของกระบวนกำรและผลกำรด�ำเนินกำรที่ก�ำหนดไว้ในแนวทำงกำรให้คะแนน	

ด้วยเหตุนี้กำรตรวจประเมินจึงน�ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรเพื่อปรับปรุงผลกำร

ด�ำเนนิกำรในทกุด้ำน	กำรตรวจประเมินจงึเป็นเคร่ืองมือกำรจดักำรทีมี่ประโยชน์

มำกกว่ำกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรทั่วไป	 และสำมำรถปรับใช้กับกลยุทธ์	

ระบบกำรจัดกำร	และองค์กรหลำยประเภท

	 	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ส่งเสริมให้โรงเรียน

ในโครงกำรพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล	 ได้น�ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ

แห่งชำติมำใช้ในกำรบริหำรโรงเรียน	 และจะขยำยผลใช้กับโรงเรียนโดยทั่วไป

ในโอกำสต่อไป	ทั้งนี้เพรำะ

 � ระบบนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ำ	 เป็นระบบที่จะพัฒนำองค์กร

สู่ควำมเป็นเลิศ	และมีหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ประเมินรับรอง

 � ระบบนี้มุ่งสู่ผลกำรด�ำเนินกำร	 โดยไม่ก�ำหนดวิธีกำรปฏิบัติที่ตำยตัว	

เพียงแต่ก�ำหนดประเด็นหรือข้อค�ำถำมที่เป็นเหมือนแนวทำงในกำร

ด�ำเนินกำรขององค์กร	 เปรียบเสมือนมีคัมภีร์แห่งกำรเดินทำง

สู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ

 � ระบบนี้มีพื้นฐำนจำก	TQM	 และ	PDCA	 ซึ่งโรงเรียนจะมีควำม

คุน้เคย	และเป็นระบบทีม่คีวำมสอดคล้องกบับทบำท	ภำรกจิทีโ่รงเรยีน

ด�ำเนนิกำรอยูแ่ล้ว	กำรน�ำ	TQA	มำใช้กบัโรงเรยีน	จงึมคีวำมเหมำะสม

กับวิถีชีวิตของโรงเรียน	เป็นอย่ำงยิ่ง

 � ระบบนี้เน้นกำรวำงแผนกลยุทธ์	 แผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและ

ระยะยำว	 และเน้นกำรน�ำแผนสู่กำรปฏิบัติ	 ซึ่งเป็นเรื่องที่โรงเรียน

ต้องปฏบิตัเิป็นปกตอิยูแ่ล้ว	จงึมิใช่เป็นเรือ่งแปลกใหม่ส�ำหรบัโรงเรียน	

และมิได้เป็นกำรเพิ่มภำระให้แก่โรงเรียนแต่ประกำรใด

 � กพร.	 ได้น�ำระบบนี้มำใช้กับหน่วยงำนรำชกำร	 แต่เรียกชื่อเป็น	

PMQA	(Public	Management	Quality	Award)	ซึ่งก็คงครอบคลุม

ถึงโรงเรียนด้วย
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	 เอกสำรฉบับน้ีมีควำมมุ่งหวังเพียงที่จะสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจให้โรงเรียน	 เพื่อ

น�ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	 ไปสู ่กำรปฏิบัติเพื่อพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนและ

นักเรียนให้ประสบควำมส�ำเร็จตำมที่คำดหวังไว้	 สิ่งที่น�ำเสนอจึงเป็นเพียง	guideline	 ให้โรงเรียน

ได้คิด	 วิเครำะห์	 สังเครำะห์	 หำวิธีกำรปฏิบัติท่ีสอดคล้อง	 เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน	

ไมใชคูมือที่ใหโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตำม	 อย่ำงไรก็ตำมได้น�ำเสนอตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำน

ของโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	 ไว้ด้วย	 เพื่อเป็นแนวทำง	 กรณีที่โรงเรียนมีควำมประสงค์

จะส่งประกวดเข้ำรับรำงวัล	TQA	 เพื่อประกำศให้โลกรู้ว่ำโรงเรียนของเรำได้มีกำรบริหำรจัดกำร

สูค่วำมเป็นเลศิแล้ว	ซึง่โรงเรยีนต้องน�ำเสนอเอกสำร	แสดงกระบวนกำรท�ำงำนและข้อมูลต่อสถำบนั

เพิ่มผลผลิตแห่งชำติ	 เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจประเมินต่อไปดังได้เล่ำมำแล้ว	 ตัวอย่ำงที่แสดง

ไว้ในเอกสำรจึงเป็นเพียงให้โรงเรียนเห็นรูปแบบและแนวทำงในกำรน�ำเสนอเท่ำนั้น	

	 แนวทำงกำรจดัท�ำเอกสำรและข้อมลูเพือ่อธบิำยลกัษณะโครงร่ำงองค์กรและกระบวนกำร

ปฏิบัติของเกณฑ์ทั้ง	7	 หมวด	 ที่น�ำเสนอในเอกสำรฉบับนี้	 ได้มำจำกกำรวิเครำะห์	 สังเครำะห์	

คัดลอกบ้ำง	ดัดแปลงเสริมแต่งบ้ำง	เพื่อให้เข้ำกับบรรยำกำศของบ้ำนเรำ	ต้น	(ใบ	ดอก)	ฉบับหลัก

ก็มำจำกค�ำบรรยำยของนำยแพทย์สทิธศิกัดิ	์พฤกษ์ปตกิลุ	วทิยำกรผูเ้ชีย่วชำญด้ำน	TQA	ของสถำบนั

เพิม่ผลผลติแห่งชำต	ิซ่ึงได้บรรยำยให้แก่คณะผูบ้รหิำรโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล

ที่เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรในเรื่องนี้ในรุ่นที่	1	จ�ำนวน	50	โรงเรียน	เมื่อวันที่	8-9	ธันวำคม	2553	

ณ	 โรงแรมเฟสท์	 กรุงเทพมหำนคร	 นำยแพทย์ไชยวิทย์	 ธนไพศำล	 จำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น	

และนำยแพทย์สงวนสิน	รัตนเลิศ	จำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	ซึ่งทั้งสองท่ำนนี้ก็เป็นผู้ตรวจ

ประเมนิและวทิยำกรของสถำบนัเพิม่ผลผลติแห่งชำตเิช่นกนั	และเป็นวทิยำกรบรรยำยให้ชำว	สพฐ.	

ฟงในวำระต่ำง	ๆ	นอกจำกนี้ยังมีหนังสือชี่อ	“บริหำรเยี่ยม	ผลลัพธ์ยอด”	โดยนำยแพทย์สิทธิศักดิ์	

พฤกษ์ปติกุล	 และตัวอย่ำงของสถำบันทำงกำรศึกษำทั้งระดับอุดมศึกษำและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	(Malcom	Baldrige	National	Quality	Award)	ของประเทศสหรัฐอเมริกำ	

อันเป็นต้นแบบตัวแม่ของ	TQA	ของประเทศไทยเรำ	

	 อนึ่ง	 เอกสำรฉบับนี้จัดท�ำขึ้นตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	 ปี	2555-2556	

ซึ่งเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติอำจจะมีกำรปรับเกณฑ์ในปีต่อ	 ๆ	 ไป	 กรณีที่ โรงเรียน

มีควำมประสงค์จะยื่นเอกสำรเพื่อขอรับกำรประเมินในปีอื่นหลังจำกนี้	 ต้องตรวจสอบว่ำเกณฑ์	

มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่	 เพรำะโรงเรียนต้องเสนอเอกสำรรำยงำนตำมเกณฑ์ในปีนั้น	 ๆ	

อกีประกำรหนึง่	ในเอกสำรฉบบันีใ้ช้ค�ำศพัท์ตำมต้นฉบบัเดมิ	ไม่ได้แปลงให้เป็นค�ำศพัท์ทำงกำรศกึษำ	

กด้็วยเหตุผลว่ำ	กรณีที่โรงเรยีนประสงค์จะจัดท�ำรำยงำนเสนอสถำบนัเพิม่ผลผลติแห่งชำตเิพือ่ขอรบั

กำรประเมิน	ก็คงต้องยึดตำมหัวข้อของเกณฑ์ที่สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติเป็นผู้ก�ำหนดเท่ำนั้น
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เกณฑ�รางวัลคุณภาพแห�งชาติ 
ป� 2555-2556 

 

	 ในบทนีจ้ะกล่ำวถงึรำยละเอยีดของหวัข้อและประเดน็พจิำรณำของแต่ละหมวดของเกณฑ์

รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	 ปี	2555-2556	 ที่โรงเรียนต้องน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรน�ำสู่กำรปฏิบัติ	

เพือ่ยกระดับคุณภำพของโรงเรยีน	ประเดน็พจิำรณำจะมำในรปูแบบของค�ำถำม	ซึง่จะมสีองลกัษณะ	

คือถำมว่ำ	 “อะไร”	 และ	 “อย่ำงไร”	 ค�ำถำมที่ถำมว่ำอย่ำงไร	 จะเป็นค�ำถำมที่เหมือนเป็นกำรชี้น�ำ

ให้โรงเรียนต้องหำวิธีกำรในกำรปฏิบัติ	 เพื่อจะให้ได้ในสิ่งที่เป็นประเด็นค�ำถำม	(มิใช่เป็นเพียงกำร

ตอบค�ำถำม)	และหำกโรงเรียนได้ปฏบิตัคิรบตำมข้อค�ำถำม	โรงเรียนกจ็ะบรรลุในส่ิงทีค่ำดหวงัตัง้ใจ

โครงร�างองค�กร 
	 โครงร่ำงองค์กรมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	เนื่องจำก

 ³	เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมำะสมที่สุดในกำรประเมินตนเอง	 และกำรเขียนรำยงำน

เพื่อสมัครขอรับรำงวัล

 ³	ช่วยในกำรระบุสำรสนเทศส�ำคัญที่อำจขำดหำยไปและมุ่งเน้นที่ควำมต้องกำร	

ข้อก�ำหนดและผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ

 ³	ผู้ตรวจประเมินใช้โครงร่ำงองค์กรนี้ในกำรตรวจประเมินรำยงำนวิธีกำรและผลกำร

ด�ำเนินงำน	 รวมถึงกำรตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกำรเพื่อจะได้เข้ำใจองค์กรและ

สิ่งที่องค์กรเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญ	(องค์กรจะได้รับกำรตรวจประเมินตำมข้อก�ำหนด

ของเกณฑ์โดยพจิำรณำจำกสภำพแวดล้อม	ควำมสัมพนัธ์	อทิธพิล	และควำมท้ำทำย

ขององค์กร	ซึ่งแสดงไว้ในโครงร่ำงองค์กร)

 ³	องค์กรอำจน�ำโครงร่ำงองค์กรมำใช้เพื่อกำรประเมินตนเองเบื้องต้น	 หำกพบว่ำ

มสีำรสนเทศในประเดน็ใดขดัแย้งกนั	มีน้อย	หรือไม่มีเลย	องค์กรสำมำรถใช้ประเดน็

เหล่ำนี้ในกำรวำงแผนปฏิบัติกำรได้โดยยังไม่ต้องประเมินต่อให้เต็มรูปแบบ

 โครงรำงองค์กร	คอื	ภำพรวมขององค์กร	เป็นส่ิงส�ำคญัทีมี่อทิธพิลต่อวธิกีำรด�ำเนนิงำน	

และเป็นควำมท้ำทำยส�ำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่
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	 1.	 ลักษณะองค์กร	:	ลักษณะที่ส�ำคัญขององค์กรคืออะไร
 ใหอธิบำยถึงสภำพแวดลอมกำรด�ำเนินงำนขององค์กรและควำมสัมพันธ์ที่ส�ำคัญ

กับลูกคำ	ผูสงมอบ	พันธมิตร	และผูมีสวนไดสวนเสีย

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	สภำพแวดลอมขององค์กร
1)	 ผลิตภัณฑ์	 องค์กรมีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้ำง	 ควำมส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบ

ของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อควำมส�ำเร็จขององค์กรคืออะไร	กลไกที่องค์กรใช้ในกำร

ส่งมอบผลิตภัณฑ์คืออะไร

2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ	 ลักษณะเฉพำะของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร	 เจตจ�ำนง	

วิสัยทัศน์	ค่ำนิยม	และพันธกิจขององค์กรที่ได้ประกำศไว้คืออะไร	สมรรถนะหลัก

ขององค์กร	(core	competencies)	 คืออะไร	 และมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับ

พันธกิจขององค์กร

3)	 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร	 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรเป็นอย่ำงไร	 มีกำร

จ�ำแนกบุคลำกรหรือพนักงำนออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้ำง	 กลุ่มเหล่ำนี้

มีกำรศึกษำระดับใด	 องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ท�ำให้พวกเขำผูกพันในกำรบรรลุ

พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไร	 บุคลำกรและลักษณะงำนขององค์กร

มคีวำมหลำกหลำยอย่ำงไร	มกีลุม่อะไรบ้ำงทีจ่ดัตัง้ให้ท�ำหน้ำทีต่่อรองกบัองค์กร	

สิทธิประโยชน์และข้อก�ำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยที่ส�ำคัญ

ของบุคลำกรมีอะไรบ้ำง

4)	 สินทรัพย์	องค์กรมีอำคำรสถำนที่	เทคโนโลยี	และอุปกรณ์ที่ส�ำคัญอะไรบ้ำง

5)	 กฎระเบียบขอบังคับ	 องค์กรด�ำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบ

ข้อบังคับอะไรบ้ำง	 กฎระเบียบข้อบังคับด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	

ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรรับรองระบบงำน	 กำรรับรองหรือข้อก�ำหนดด้ำนกำร

จดทะเบียน	 มำตรฐำนอุตสำหกรรม	 และกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อม	

กำรเงิน	และผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้กับองค์กรมีอะไรบ้ำง
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	 ข.	ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
1)	 โครงสรำงองค์กร	 โครงสร้ำงและระบบกำรก�ำกับดูแลองค์กรมีลักษณะอย่ำงไร	

ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลองค์กร	 ผู้น�ำระดับสูง	 และ

องค์กรแม่มีลักษณะเช่นใด

2)	 ลูกคำและผูมีสวนไดสวนเสีย	 ส่วนตลำด	 กลุ่มลูกค้ำ	 และกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส ่วนเสียที่ส�ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง	 กลุ ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำร

และควำมคำดหวังที่ส�ำคัญต่อผลิตภัณฑ์	 บริกำรสนับสนุนเพื่อลูกค้ำ	 และ

กำรปฏบิตัิกำรอย่ำงไร	ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของสว่นตลำด	กลุม่ลกูค้ำ	

และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร

3)	 ผูสงมอบและพันธมิตร	 ผู้ส่งมอบ	 พันธมิตร	 และผู้ให้ควำมร่วมมือที่ส�ำคัญ

มีประเภทใดบ้ำง	 มีบทบำทอะไรในกำรผลิต	 กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และ

กำรบริกำรสนับสนุนเพื่อลูกค้ำที่ส�ำคัญ	 มีกลไกที่ส�ำคัญอะไรในกำรสื่อสำร

กับผู้ส่งมอบ	 พันธมิตร	 และผู้ให้ควำมร่วมมือ	 กลุ่มเหล่ำนี้มีบทบำทอะไร

หรือไม่ในกำรสร้ำงนวัตกรรมขององค์กร	 ข้อก�ำหนดส�ำคัญของห่วงโซ่อุปทำน

ขององค์กรคืออะไร
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	 2.	 สภำวกำรณ์ขององค์กร	:	สภำวกำรณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
 ใหอธิบำยถึงสภำพแวดลอมดำนกำรแขงขัน	ควำมทำทำย	ควำมไดเปรียบเชิงกลยุทธ์

ที่ส�ำคัญ	และระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กร

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	สภำพแวดลอมดำนกำรแขงขัน
1)	 ล�ำดับในกำรแขงขัน	 องค์กรอยู่ที่ล�ำดับใดในกำรแข่งขัน	 ให้อธิบำยขนำด

และกำรเตบิโตขององค์กร	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัองค์กรในธรุกจิหรือตลำดเดยีวกนั	

รวมทั้งจ�ำนวนและประเภทของคู่แข่ง

2)	 กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแขงขัน	 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญซึ่งมี

ผลต่อสถำนะกำรแข่งขันขององค์กร	 รวมถึงโอกำสส�ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรม

และควำมร่วมมือคืออะไร

3)	 แหลงข อมูลเชิงเปรียบเทียบ	 แหล่งข ้อมูลส�ำคัญที่มีอยู ่ส�ำหรับข ้อมูล

เชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้ำง	 แหล่งข้อมูลส�ำคัญ

ที่มีอยู่ส�ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกธุรกิจอื่นมีอะไรบ้ำง	 และมีข้อจ�ำกัด

อะไรบ้ำงในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้	(ถ้ำมี)

	 ข.	บริบทเชิงกลยุทธ์
	 	 ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญด้ำนธุรกิจ/กิจกำร	

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร	 ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง	 และด้ำนทรัพยำกร

บุคคลขององค์กรคืออะไร

	 ค.	ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร
	 	 ส่วนประกอบส�ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร	 รวมทั้ง

กระบวนกำรประเมินผลกระบวนกำรเรียนรู้ระดับองค์กร	 และกระบวนกำรสร้ำง

นวัตกรรมคืออะไร
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หมวด 1 การนําองค�กร (110 คะแนน)
	 ในหมวดกำรน�ำองค์กรนี	้เป็นกำรตรวจประเมินว่ำกำรกระท�ำของผู้น�ำระดบัสูงขององค์กร

ได้ชี้น�ำและท�ำให้องค์กรมีควำมยั่งยืนอย่ำงไร	 รวมทั้งตรวจประเมินระบบกำรก�ำกับดูแลองค์กร	

และวิธีกำรท่ีองค์กรใช้เพื่อบรรลุผลด้ำนกฎหมำย	 จริยธรรม	 และควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง	

รวมทั้งกำรสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ

	 1.1	 กำรน�ำองค์กรโดยผูน�ำระดับสูง	:	ผูน�ำระดับสูงน�ำองค์กรอยำงไร	(60	คะแนน)	
 ใหอธิบำยถึงกำรกระท�ำของผูน�ำระดับสูงในกำรชี้น�ำและท�ำใหองค์กรมีควำมยั่งยืน	

รวมทั้งอธิบำยวิธีกำรที่ผูน�ำระดับสูงสื่อสำรกับบุคลำกร	และกระตุนใหมีผลกำรด�ำเนินกำรที่ดี

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	วิสัยทัศน์	คำนิยม	และพันธกิจ
1)	 วิสัยทัศน์และคำนิยม	 ผู้น�ำระดับสูงด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์

และค่ำนยิม	ผูน้�ำระดบัสงูด�ำเนนิกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดวสิยัทศัน์และค่ำนยิม

สู่กำรปฏิบัติโดยผ่ำนระบบกำรน�ำองค์กรไปยังบุคลำกร	 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร

ที่ส�ำคัญ	ลูกค้ำ	รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	ๆ 	กำรปฏิบัติตนของผู้น�ำระดับสูง

ได้แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อค่ำนิยมขององค์กรอย่ำงไร

2)	 กำรสงเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม	 กำรปฏิบัติตน

ของผู้น�ำระดบัสูงแสดงให้เหน็ถงึควำมมุ่งม่ันต่อกำรประพฤตปิฏบิตัติำมกฎหมำย

และมีจริยธรรมอย่ำงไร	ผู้น�ำระดบัสูงได้สร้ำงบรรยำกำศในองค์กรเพือ่ส่ิงเหล่ำนี้

อย่ำงไร
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3)	 กำรสรำงองค์กรที่ยั่งยืน	 ผู้น�ำระดับสูงด�ำเนินกำรอย่ำงไรที่จะท�ำให้องค์กร

มีควำมย่ังยืน	 ผู ้น�ำระดับสูงด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรท�ำให้องค์กรประสบ

ควำมส�ำเร็จในเรื่องดังต่อไปนี้

 � สร้ำงบรรยำกำศเพือ่ให้เกดิกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนนิกำร	กำรบรรลุ

พนัธกิจและวตัถุประสงค์เชงิกลยทุธ์	กำรสร้ำงนวตักรรม	กำรเป็นผูน้�ำ

ในด้ำนผลกำรด�ำเนินกำรและควำมคล่องตัวขององค์กร

 � สร้ำงวัฒนธรรมบุคลำกรที่ส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้ำ

อย่ำงคงเส้นคงวำ	และส่งเสริมควำมผูกพันของลูกค้ำ

 � สร้ำงบรรยำกำศเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล

 � พัฒนำและเสริมสร้ำงทักษะควำมเป็นผู้น�ำ

 � มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ระดับองค์กร	 กำรวำงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง	

และกำรพัฒนำผู้น�ำในอนำคตขององค์กร

	 ข.	กำรสื่อสำรและผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กร
1)	 กำรสื่อสำร	ผู้น�ำระดับสูงด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพัน

กับบุคลำกรทุกคนทั่วทั้งองค์กร	 ผู้น�ำระดับสูงด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรท�ำให้

องค์กรประสบควำมส�ำเร็จในเรื่องดังต่อไปนี้

 � กระตุ ้นให้เกิดกำรสื่อสำรที่ตรงไปตรงมำและเป็นไปในลักษณะ

สองทิศทำงทั่วทั้งองค์กร

 � สื่อสำรกำรตัดสินใจที่ส�ำคัญ	ๆ

 � มีบทบำทเชิงรุกในกำรให้รำงวัลและยกย่องชมเชยบุคลำกรเพื่อ

เสริมสร้ำงให้มีผลกำรด�ำเนินกำรที่ดี	 รวมทั้งกำรให้ควำมส�ำคัญกับ

ลูกค้ำและธุรกิจ/กิจกำร

2)	 กำรท�ำใหเกิดกำรปฏิบัติกำรอยำงจริงจัง	 ผู ้น�ำระดับสูงด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ในกำรท�ำให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจัง	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	ปรับปรุง

ผลกำรด�ำเนินกำรและบรรลวุสิยัทศัน์ขององค์กร	ผูน้�ำระดบัสงูด�ำเนนิกำรอย่ำงไร

ในกำรระบสุิง่ทีต้่องท�ำในกำรตัง้ควำมคำดหวงัต่อผลกำรด�ำเนนิกำร	ผูน้�ำระดบัสูง

ค�ำนึงถึงและด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรน�ำเร่ืองกำรสร้ำงคุณค่ำ	 และท�ำให้เกิด

ควำมสมดุลของคุณค่ำระหว่ำงลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	ๆ	มำพิจำรณำ
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	 1.2	 กำรก�ำกบัดแูลองค์กรและควำมรบัผดิชอบตอสังคมในวงกวำง	:	องค์กรด�ำเนนิกำร

อยำงไรในกำรก�ำกับดูแลองค์กร	และท�ำใหบรรลุผลดำนควำมรับผิดชอบตอสังคมในวงกวำง	

(50	คะแนน)
 ใหอธิบำยถึงระบบกำรก�ำกับดูแลองค์กร	 และแนวทำงปรับปรุงระบบกำรน�ำองค์กร	

ใหอธิบำยวิธีกำรที่องค์กรสรำงควำมมั่นใจวำมีกำรด�ำเนินกำรอยำงถูกตองตำมกฎหมำยและ

กำรประพฤติปฏิบัติอยำงมีจริยธรรม	 และท�ำใหบรรลุผลดำนควำมรับผิดชอบตอสังคมในวงกวำง	

และสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	กำรก�ำกับดูแลองค์กร
1)	 ระบบกำรก�ำกับดูแลองค์กร	 องค์กรด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรทบทวนและท�ำให้

องค์กรประสบควำมส�ำเร็จในเรื่องต่ำง	ๆ	ที่ส�ำคัญในระบบกำรก�ำกับดูแลองค์กร

 � ควำมรับผิดชอบในกำรกระท�ำของผู้บริหำร

 � ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน

 � ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินกำร	 รวมถึงกำรคัดเลือกคณะกรรมกำร

ก�ำกบัดแูลองค์กรและนโยบำยในเร่ืองกำรเปดเผยข้อมูลข่ำวสำรของ

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลองค์กร

 � กำรตรวจสอบภำยในและภำยนอกที่เป็นอิสระ

 � กำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น

2)	 กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำร	 องค์กรด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรประเมินผล

กำรด�ำเนินกำรของผู้น�ำระดับสูง	 ซึ่งรวมถึงผู้น�ำสูงสุดด้วย	 องค์กรด�ำเนินกำร

อย่ำงไรในกำรใช้กำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรเหล่ำนี้ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

ของผู้บริหำร	 องค์กรด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรของ

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลองค์กร	 ผู้น�ำระดับสูงและคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล

องค์กรใช้ผลกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรข้ำงต้นไปพัฒนำต่อและปรับปรุง

ประสิทธิผลของกำรน�ำองค์กรของผู้น�ำแต่ละคนและของคณะกรรมกำร	รวมทั้ง

ระบบกำรน�ำองค์กรต่อไปอย่ำงไร
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	 ข.	กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม
1)	 กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ	 องค์กรด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม	 องค์กร

ได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และ

กำรปฏิบัติกำรทั้งในปจจุบันและในอนำคตอย่ำงไร	 องค์กรมีกำรเตรียมกำร

เชิงรุกถึงควำมกังวลและผลกระทบเหล่ำนี้อย่ำงไร	 ทั้งนี้รวมถึงกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและใช้กระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิผล	

องค์กรมีกระบวนกำร	 ตัววัด	 และเป้ำประสงค์ที่ส�ำคัญอะไรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับข้อก�ำหนดด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ

ข้อบังคับที่ก�ำหนดหรือดีกว่ำที่ก�ำหนด	 องค์กรมีกระบวนกำร	 ตัววัด	 และ

เป้ำประสงค์ที่ส�ำคัญอะไร	 ในกำรด�ำเนินกำรเรื่องควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรขององค์กร

2)	 กำรประพฤติปฏิบัติอยำงมีจริยธรรม	 องค์กรด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรส่งเสริม

และสร้ำงควำมมั่นใจว่ำปฏิสัมพันธ์ทุกด้ำนขององค์กรมีกำรประพฤติปฏิบัติ

อย่ำงมีจริยธรรม	 องค์กรมีกระบวนกำร	 และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญอะไร

ในกำรส่งเสริมและก�ำกับดูแลให้มีกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมภำยใต้

โครงสร้ำงกำรก�ำกบัดแูลองค์กรและตลอดทัว่ทัง้องค์กร	รวมทัง้ในกำรปฏสัิมพนัธ์

กบัลกูค้ำ	พนัธมติร	ผูส่้งมอบ	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่	องค์กรมวีธิกีำรอย่ำงไร

ในกำรก�ำกบัดแูลและด�ำเนนิกำรในกรณทีีม่กีำรกระท�ำทีข่ดัต่อกำรประพฤตปิฏบิตัิ

อย่ำงมีจริยธรรม

	 ค.	ควำมรับผิดชอบตอสังคมในวงกวำงและกำรสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ
1)	 ควำมผำสุกของสังคมในวงกวำง	 องค์กรค�ำนึงถึงควำมผำสุกและผลประโยชน์

ของสังคมในวงกว้ำงเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และกำรปฏิบัติกำรประจ�ำวัน

อย่ำงไร	 รวมถึงได้มีส่วนในกำรสร้ำงควำมสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม	

สังคม	และเศรษฐกิจอย่ำงไร

2)	 กำรสนับสนุนชุมชน	 องค์กรด�ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรสนับสนุนและสร้ำง

ควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส�ำคัญขององค์กรอย่ำงจริงจัง	 ชุมชนที่ส�ำคัญ

ขององค์กรมีอะไรบ้ำง	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก�ำหนดชุมชนดังกล่ำว	

และก�ำหนดกิจกรรมที่องค์กรเข้ำไปมีส่วนร่วม	 รวมถึงกิจกรรมที่อำจใช้

สมรรถนะหลักขององค์กร	(core	competencies)	 ผู้น�ำระดับสูงและบุคลำกร

ร่วมมือกันในกำรพัฒนำชุมชนนั้นอย่ำงไร
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การตรวจประเมินการตอบคําถามของหัวข้อ
	 กำรตรวจประเมินค�ำตอบในแต่ละหัวข้อ	 พิจำรณำถึงข้อก�ำหนดของหัวข้อ	 ปจจัยทำง

ธรุกจิ/กจิกำรทีส่�ำคญัขององค์กรทีน่�ำเสนอไว้ในโครงร่ำงองค์กร	และระดบัควำมสมบรูณ์ของแนวทำง

ควำมครอบคลุมของกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ	 และจุดแข็งของกระบวนกำรปรับปรุงและผลลัพธ์

ตำมระบบกำรให้คะแนน

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ� (90 คะแนน)
	 ในหมวดกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์	 เป็นกำรตรวจประเมินว่ำองค์กรจัดท�ำวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์	 และแผนปฏิบัติกำรขององค์กรอย่ำงไร	 รวมทั้งตรวจประเมินกำรน�ำวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรที่เลือกไว้ไปปฏิบัติ	 กำรปรับเปลี่ยนเมื่อสถำนกำรณ์เปล่ียนไป	

ตลอดจนวิธีกำรวัดผลควำมก้ำวหน้ำ

	 2.1	 กำรจัดท�ำกลยุทธ์	:	องค์กรมีวิธีกำรอยำงไรในกำรจัดท�ำกลยุทธ์	(40	คะแนน)	
 ใหอธิบำยวิธีกำรที่องค์กรใชในกำรสรำงกลยุทธ์ที่ใหควำมส�ำคัญกับควำมทำทำย

เชิงกลยุทธ์และใชประโยชน์จำกควำมไดเปรียบเชิงกลยุทธ์	 รวมทั้งสรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ที่ส�ำคัญขององค์กรและเปำประสงค์ที่เกี่ยวของ

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	กำรจัดท�ำกลยุทธ์
1)	 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์	องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์	

ขั้นตอนที่ส�ำคัญของกระบวนกำรจัดท�ำกลยุทธ์มีอะไรบ้ำง	 และผู้เกี่ยวข้อง

ที่ส�ำคัญมีใครบ้ำง	 กระบวนกำรดังกล่ำวสำมำรถระบุจุดบอดที่อำจเกิดขึ้น

ได้อย่ำงไร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก�ำหนดสมรรถนะหลักขององค์กร	

(core	competencies)	ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	

(ตำมที่อธิบำยไว้ในโครงร่ำงองค์กร)	 กรอบเวลำของกำรวำงแผนระยะสั้นและ

ระยะยำวคืออะไร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก�ำหนดกรอบเวลำ	 และท�ำให้

กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องกับกรอบเวลำดังกล่ำว
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2)	 กำรวิเครำะห์และก�ำหนดกลยุทธ์	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำ

ได้น�ำองค์ประกอบที่ส�ำคัญต่อไปนี้มำประกอบกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์	 องค์กร

มวีธิกีำรอย่ำงไรในกำรรวบรวมและวเิครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบั

ปจจัยเหล่ำนี้มำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์

 � จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกำส	และอุปสรรคขององค์กร

 � สัญญำณบ่งชี้แต่เนิ่น	ๆ	ถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญด้ำนเทคโนโลยี	

ตลำด	ผลิตภัณฑ์	ควำมนิยมของลูกค้ำ	กำรแข่งขัน	ภำวะเศรษฐกิจ	

และสภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับ

 � ควำมย่ังยืนขององค์กรในระยะยำว	 รวมถึงสมรรถนะหลัก	 (core	

competencies)	 ที่ต้องกำรขององค์กร	 และกำรคำดกำรณ์ผลกำร

ด�ำเนนิกำรในอนำคตขององค์กรและของคูแ่ข่ง	หรอืผลกำรด�ำเนนิกำร

ในอนำคตขององค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้

 � ควำมสำมำรถขององค์กรในกำรน�ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

	 ข.	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1)	 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ	 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญขององค์กร

มีอะไรบ้ำง	 ให้ระบุตำรำงเวลำที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่ำนั้น	 เป้ำประสงค์

ที่ส�ำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่ำนั้นมีอะไรบ้ำง

2)	 กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ท�ำให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จในเรื่องต่อไปนี้อย่ำงไร

 � ตอบสนองควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

 � ตอบสนองโอกำสในกำรสร้ำงนวตักรรมของผลติภณัฑ์	กำรปฏบิตักิำร	

และรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจ/กิจกำร

 � ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักขององค์กร	(core	competencies)	

ในปจจุบัน	 และให้ควำมส�ำคัญต่อสมรรถนะหลักขององค์กร	(core	

competencies)	ใหม่ที่อำจต้องกำร

 � สร้ำงสมดุลระหว่ำงควำมท้ำทำยและโอกำสในระยะสั้นและระยะยำว

 � ค�ำนงึถงึและสร้ำงสมดลุระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ส�ำคัญทั้งหมด

 � ยกระดบัควำมสำมำรถขององค์กรในกำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลง

อย่ำงรวดเร็วในตลำด
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	 2.2	 กำรน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ	:	องค์กรน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอยำงไร	(50	คะแนน)	
 ใหอธบิำยวธิกีำรแปลงวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ไปสูแผนปฏบิตักิำร	ใหสรปุแผนปฏบัิติกำร

วิธีกำรถำยทอดสูกำรปฏิบัติ	 และตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญของแผนปฏิบัติกำร	

รวมทัง้คำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนนิกำรในอนำคตขององค์กรเปรียบเทยีบกบัตวัวดัหรือตวัชีว้ดัดงักลำว

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถำยทอดสูกำรปฏิบัติ
1)	 กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร	

แผนปฏิบัติกำรทั้งระยะส้ันและระยะยำวที่ส�ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง	 รวมถึง

ควำมสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร	 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

ในด้ำนผลิตภัณฑ์	 ลูกค้ำและตลำด	 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร	 ที่ได้วำงแผนไว้

มีอะไรบ้ำง	(ถ้ำมี)	และองค์กรจะด�ำเนินกำรอย่ำงไร

2)	 กำรน�ำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอด

แผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรไปยังบุคลำกร	 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร

ที่ส�ำคัญ	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไร

เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญตำมแผนปฏิบัติกำรนี้จะยั่งยืน

3)	 กำรจัดสรรทรัพยำกร	 องค์กรท�ำอย่ำงไรให้มั่นใจว่ำมีทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน

และด้ำนอื่น	 ๆ	 พร้อมใช้ในกำรสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรจนประสบควำมส�ำเร็จ	

และบรรลุพันธะผูกพันในปจจุบัน	 องค์กรมีวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกรเหล่ำนี้

อย่ำงไรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติกำรบรรลุผล	 องค์กรจัดกำรควำมเสี่ยง

ด้ำนกำรเงินและด้ำนอื่นที่เกี่ยวกับแผนดังกล่ำวอย่ำงไร	 เพื่อท�ำให้มั่นใจถึง

ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน	(Financial	Viability)	ขององค์กร

	 ก.	กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถำยทอดสูกำรปฏิบัติ
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4)	 แผนดำนบุคลำกร	 แผนด้ำนทรัพยำกรบุคคลหรือแผนด้ำนบุคลำกรที่ส�ำคัญ

ที่ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 และแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและ

ระยะยำวมีอะไรบ้ำง	 แผนดังกล่ำวได้ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อบุคลำกรและควำม

เปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถ

และอัตรำก�ำลังบุคลำกรอย่ำงไร

5)	 ตัววัดผลกำรด�ำเนินกำร	 ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญที่ใช้

ติดตำมผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำรมีอะไรบ้ำง	 องค์กรมีวิธีกำร

อย่ำงไรเพือ่ท�ำให้มัน่ใจว่ำระบบกำรวดัผลโดยรวมของแผนปฏบิตักิำรหนนุเสรมิ

ให้องค์กรสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อท�ำให้

มั่นใจว่ำระบบกำรวัดผลดังกล่ำวครอบคลุมเรื่องที่ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ	 และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ	ๆ	ทั้งหมด

6)	 กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรปรับเปล่ียน

และน�ำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติอย่ำงรวดเร็วในกรณีที่สถำนกำรณ์บังคับ

	 ข.	กำรคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินกำร
	 	 กำรคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินกำรตำมกรอบเวลำของกำรวำงแผน

ทั้งระยะสั้นและระยะยำวขององค์กร	 ตำมตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำร

ที่ส�ำคัญที่ระบุไว้ในข้อ	2.2	 ก.	(5)	 มีอะไรบ้ำง	 ผลกำรด�ำเนินกำรที่คำดกำรณ์ไว้

ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่ำนี้เป็นอย่ำงไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคู ่แข่ง

หรือขององค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้	 และเม่ือเปรียบเทียบกับระดับเทียบ

เคียงที่ส�ำคัญ	 เป้ำประสงค์	 และผลกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ	 องค์กรจะท�ำอย่ำงไร

หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลกำรด�ำเนินกำรปจจุบัน	 หรือที่คำดกำรณ์ไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือกับองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้
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หมวด 3 การมุ�งเน้นลูกค้า (100 คะแนน)
	 ในหมวดกำรมุงเนนลูกคำ	 เป็นกำรตรวจประเมินวิธีกำรที่องค์กรสร้ำงควำมผูกพัน

กับลูกค้ำเพื่อควำมส�ำเร็จด้ำนตลำดในระยะยำว	 กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมผูกพันนี้ครอบคลุมถึง

วธิกีำรทีอ่งค์กรรบัฟง	“เสยีงของลกูค้ำ”	สร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ	และใช้สำรสนเทศนีเ้พือ่ปรับปรุง

และค้นหำโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม

	 3.1	 เสียงของลูกคำ	 :	 องค์กรมีวิธีกำรอยำงไรในกำรเสำะหำสำรสนเทศจำกลูกคำ	

(50	คะแนน)
 ใหอธบิำยวธิกีำรทีอ่งค์กรรบัฟงลูกคำและไดสำรสนเทศดำนควำมพึงพอใจและไมพงึพอใจ

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	กำรรับฟงลูกคำ
1)	 กำรรับฟงลูกคำในปจจุบัน	องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรับฟงลูกค้ำ	เพื่อให้ได้

สำรสนเทศที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้	 วิธีกำรรับฟงดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกัน

อย่ำงไร	 ระหว่ำงลูกค้ำ	 กลุ่มลูกค้ำ	 หรือส่วนตลำด	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไร

ในกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์	และเทคโนโลยีบนเว็บเพื่อรับฟงลูกค้ำ	วิธีกำรรับฟง

มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรภำยในวงจรชีวิตของกำรเป็นลูกค้ำ	 องค์กรมีวิธีกำร

อย่ำงไรในกำรติดตำมควำมคิดเห็นของลูกค้ำในเรื่องคุณภำพของผลิตภัณฑ์	

กำรสนบัสนนุลูกค้ำ	และกำรท�ำธรุกรรม	เพือ่ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่ำงทนัท่วงที

และสำมำรถน�ำไปใช้ต่อได้

2)	 กำรรับฟงลูกคำในอนำคต	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรับฟงลูกค้ำในอดีต	

ลูกค้ำในอนำคต	 และลูกค้ำของคู่แข่ง	 เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่สำมำรถน�ำไปใช้

ต่อได้	 และเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	 กำรสนับสนุนลูกค้ำ	

และกำรท�ำธุรกรรม



30

	 ข.	กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกคำ
1)	 ควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมินควำม

พึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ	 วิธีกำรเหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร

ระหว่ำงลูกค้ำ	 กลุ ่มลูกค้ำ	 และส่วนตลำด	 กำรวัดดังกล่ำวให้สำรสนเทศ

ที่สำมำรถน�ำไปใช้	 เพื่อตอบสนองให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำ	 และ

สร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำได้อย่ำงไร

2)	 ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับคูแขง	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเสำะหำ

สำรสนเทศ	 ด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับ

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำของตนที่มีต่อคู่แข่ง	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร

เสำะหำสำรสนเทศด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับ

ระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำอื่นที่มีต่อองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยคลึงกัน	

หรือกับระดับเทียบเคียงของธุรกิจ

3)	 ควำมไมพึงพอใจ	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมินควำมไม่พึงพอใจของ

ลกูค้ำ	กำรวดัดงักล่ำวให้สำรสนเทศทีส่ำมำรถน�ำไปใช้ในอนำคต	เพือ่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของลกูค้ำ	และท�ำให้เหนอืกว่ำควำมคำดหวงัของลูกค้ำได้อย่ำงไร
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	 3.2	 ควำมผูกพันของลูกคำ	:	องค์กรมีวิธีกำรอยำงไรในกำรสรำงควำมผูกพันกับลูกคำ

เพื่อตอบสนองควำมตองกำรและสรำงควำมสัมพันธ์	(50	คะแนน)
 ใหอธิบำยวิธีกำรที่องค์กรก�ำหนดผลิตภัณฑ์และกลไกกำรสื่อสำรตำง	 ๆ	 เพื่อสนับสนุน

ลูกคำ	รวมทั้งอธิบำยวิธีกำรสรำงควำมสัมพันธ์กับลูกคำ

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	ผลิตภัณฑ์และกำรสนับสนุนลูกคำ
1)	 ผลิตภัณฑ์	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก�ำหนดควำมต้องกำรของลูกค้ำและ

ตลำดส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก�ำหนดและ

สร้ำงนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและท�ำให้เหนือกว่ำ

ควำมคำดหวังของกลุ่มลูกค้ำและส่วนตลำด	(ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กร)	

รวมทั้งวิธีกำรค้นหำและสร้ำงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์	 เพื่อเข้ำสู่ตลำดใหม่	

เพื่อดึงดูดลูกค้ำใหม่	 และสร้ำงโอกำสในกำรขยำยควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ

ในปจจุบัน

2)	 กำรสนับสนุนลูกคำ	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรท�ำให้ลูกค้ำสำมำรถสืบค้น

สำรสนเทศและรับกำรสนับสนุน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรท�ำให้ลูกค้ำ

สำมำรถท�ำธุรกรรมกับองค์กรและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ

กำรสนับสนุนลูกค้ำ	รูปแบบและกลไกกำรสื่อสำรที่ส�ำคัญในกำรสนับสนุนลูกค้ำ

มีอะไรบ้ำง	 รูปแบบและกลไกเหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรระหว่ำงลูกค้ำ	

กลุ ่มลูกค้ำ	 หรือส่วนตลำดแต่ละกลุ ่ม	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรระบุ

ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญในกำรสนับสนุนลูกค้ำ	 องค์กรมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำข้อก�ำหนด

ดงักล่ำวได้ถ่ำยทอดไปยงัทกุคนและทกุกระบวนกำรทีเ่กีย่วข้องในกำรสนบัสนนุ

ลูกค้ำสู่กำรปฏิบัติ

3)	 กำรจ�ำแนกลูกคำ	องค์กรมีวธิกีำรอย่ำงไรในกำรใช้สำรสนเทศเกีย่วกบัลูกค้ำ	ตลำด	

และผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำแนกกลุ่มลูกค้ำและส่วนตลำดในปจจุบันและในอนำคต	

องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรน�ำลูกค้ำของคู่แข่ง	 และลูกค้ำของตลำดอื่น	 ๆ	

ท่ีพึงมีในอนำคตมำประกอบกำรพิจำรณำดังกล่ำว	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไร

ในกำรก�ำหนดลูกค้ำ	 กลุ่มลูกค้ำ	 และส่วนตลำดที่มุ่งเน้นเพื่อให้มำซื้อและ

ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งในปจจุบันและอนำคต

4)	 กำรใชขอมูลเกีย่วกบัลูกคำ	องค์กรมีวธิกีำรอย่ำงไรในกำรใช้สำรสนเทศเกีย่วกบั

ลกูค้ำ	ตลำด	และผลิตภณัฑ์เพือ่ปรับปรุงกำรตลำด	เพือ่สร้ำงวฒันธรรมทีมุ่ง่เน้น

ลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น	และเพื่อระบุโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม
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	 ข.	กำรสรำงควำมสัมพันธ์กับลูกคำ
1)	 กำรจดักำรควำมสมัพนัธ์	องค์กรมวิีธกีำรอย่ำงไรในกำรท�ำตลำด	สร้ำงและจดักำร

ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเพื่อให้บรรลุสิ่งต่อไปนี้

 � ให้ได้ลูกค้ำใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งตลำด

 � รักษำลูกค ้ำ	 ตอบสนองควำมต้องกำร	 และท�ำให ้เหนือกว ่ำ

ควำมคำดหวังในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของกำรเป็นลูกค้ำ

 � เพิ่มควำมผูกพันกับองค์กร

2)	 กำรจดักำรกบัขอรองเรยีน	องค์กรมวีธีกีำรอย่ำงไรในกำรจดักำรกบัข้อร้องเรียน

ของลูกค้ำ	 และท�ำให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนท�ำให้ข้อร้องเรียน

ได้รบักำรแก้ไขอย่ำงทนัท่วงทแีละมปีระสทิธผิล	กระบวนกำรจดักำรข้อร้องเรยีน

ของลูกค้ำท�ำให้เรียกควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำกลับคืนมำ	 รวมทั้งสร้ำงเสริม

ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันได้อย่ำงไร
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู้ (90 คะแนน)
	 ในหมวดกำรวัด	 กำรวิเครำะห์	 และกำรจัดกำรควำมรู	 เป็นกำรตรวจประเมินว่ำ

องค์กรเลือก	รวบรวม	วิเครำะห์	จัดกำร	และปรับปรุงข้อมูล	สำรสนเทศ	และสินทรัพย์ทำงควำมรู้

อย่ำงไร	และองค์กรมกีำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงไร	นอกจำกนีย้งัตรวจประเมนิว่ำ

องค์กรใช้ผลกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไร

	 4.1	 กำรวดั	กำรวเิครำะห์	และกำรปรบัปรงุผลกำรด�ำเนนิกำรขององค์กร	:	องค์กรมวีธิกีำร

อยำงไรในกำรวัด	วิเครำะห์	และน�ำมำปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กร	(50	คะแนน)
 ใหอธบิำยวธิกีำรทีอ่งค์กรใชในกำรวดั	วเิครำะห์	ทบทวน	และปรบัปรงุผลกำรด�ำเนนิกำร	

โดยกำรใชขอมูลและสำรสนเทศในทุกระดับและทุกสวนงำนขององค์กร

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	กำรวัดผลกำรด�ำเนินกำร
1)	 ตัววัดผลกำรด�ำเนินกำร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเลือก	 รวบรวม	 ปรับให้

สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน	 และบูรณำกำรข้อมูลและสำรสนเทศ	

เพื่อติดตำมกำรปฏิบัติกำรประจ�ำวัน	และผลกำรด�ำเนินกำรโดยรวมขององค์กร	

ซ่ึงรวมถึงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติกำร	 องค์กรมีตัววัดผลกำรด�ำเนินกำรอะไรบ้ำง	 รวมทั้งตัววัด

ด้ำนกำรเงินที่ส�ำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยำว	 ตัววัดเหล่ำนี้ได้รับกำรติดตำม

บ่อยเพียงใด	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเหล่ำนี้

เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับองค์กรและสร้ำงนวัตกรรม

2)	 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ	 องค์กรมีวิธีกำรเลือกและสร้ำงควำมม่ันใจได้อย่ำงไรว่ำ

ได้ใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส�ำคัญเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ

ในระดับปฏิบัติกำรและระดับกลยุทธ์	 รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงมี

ประสิทธิผล

3)	 ขอมูลลูกคำ	องค์กรมีวิธีกำรเลือกและสร้ำงควำมมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำได้ใช้ข้อมูล

และสำรสนเทศเสียงของลูกค้ำ	(รวมถึงข้อร้องเรียน)	เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ

ในระดบัปฏบิตักิำรและระดบักลยทุธ์	รวมทัง้กำรสร้ำงนวตักรรมอย่ำงมปีระสทิธผิล

4)	 ควำมคลองตัวของกำรวัดผล	 องค์กรท�ำให้ม่ันใจได้อย่ำงไรว่ำระบบกำรวัดผล

กำรด�ำเนินกำรขององค์กรสำมำรถตอบสนองควำมเปล่ียนแปลงทั้งภำยใน

หรือภำยนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คำดคิด
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	 ข.	กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร
	 	 องค์กรมวีธิกีำรอย่ำงไรในกำรทบทวนผลกำรด�ำเนนิกำรและขดีควำมสำมำรถ

ขององค์กร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ตัววัดผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญของ

องค์กรในกำรทบทวนเหล่ำนี้	 องค์กรท�ำกำรวิเครำะห์ในเร่ืองอะไรบ้ำงเพื่อน�ำมำใช้

สนับสนุนกำรทบทวนและเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำผลสรุปนั้นใช้ได้	 องค์กรใช้กำรทบทวน

เหล่ำนี้อย่ำงไรเพื่อประเมินควำมส�ำเร็จขององค์กร	ผลกำรด�ำเนินกำรในเชิงแข่งขัน	

ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน	 และควำมก้ำวหน้ำเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติกำร	 รวมทั้งใช้ในกำรประเมินควำมสำมำรถขององค์กรที่จะตอบสนอง

อย่ำงรวดเรว็ต่อควำมเปลีย่นแปลงในด้ำนควำมต้องกำรขององค์กรและควำมท้ำทำย

ในสภำพแวดล้อมที่องค์กรด�ำเนินงำนอยู่

	 ค.	กำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร
1)	 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร

ใช้ผลกำรทบทวนผลกำรด�ำเนนิกำรเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้ทเรยีนและวธิปีฏบิตัิ

ที่เป็นเลิศข้ำมหน่วยงำนและกระบวนกำรท�ำงำน

2)	 ผลกำรด�ำเนินกำรในอนำคต	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ผลกำรทบทวน

ผลกำรด�ำเนินกำรและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส�ำคัญเพื่อ

คำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินกำรในอนำคต

3)	 กำรปรับปรุงอยำงตอเนื่องและนวัตกรรม	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร

ใช้ผลกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรไปใช้จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของเรื่องที่ต้อง

น�ำไปปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	และน�ำไปเป็นโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม	องค์กร

มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดเรื่องที่จัดล�ำดับควำมส�ำคัญดังกล่ำว	 เพื่อให้

กลุ่มงำนและระดับปฏิบัติกำรน�ำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไร

ในกำรถ่ำยทอดเรื่องดังกล่ำวไปสู่ผู้ส่งมอบ	 พันธมิตร	 และผู้ให้ควำมร่วมมือ

ขององค์กร	 เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำมีกำรน�ำไปปฏิบัติอย่ำงสอดคล้องไปในแนวทำง

เดียวกันกับองค์กร
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	 4.2	 กำรจดักำรสำรสนเทศ	ควำมรู	และเทคโนโลยสีำรสนเทศ	:	องค์กรมวิีธกีำรอยำงไร

ในกำรจัดกำรสำรสนเทศ	ควำมรูขององค์กร	และเทคโนโลยีสำรสนเทศ	(40	คะแนน)
 ใหอธบิำยวธิกีำรทีอ่งค์กรสรำงและจดักำรสนิทรพัย์ทำงควำมรูขององค์กร	และใหอธบิำย

วิธีกำรที่องค์กรด�ำเนินกำรเพื่อใหมั่นใจไดวำขอมูลสำรสนเทศ	ซอฟต์แวร์	และฮำร์ดแวร์ที่ตองกำร	

ส�ำหรับบุคลำกร	 ผูสงมอบ	 พันธมิตร	 และผูใหควำมรวมมือ	 รวมทั้งลูกคำที่มีคุณภำพและ

พรอมใชงำน

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	กำรจัดกำรขอมูล	สำรสนเทศ	และกำรจัดกำรควำมรู
1)	 คุณลักษณะ	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรท�ำให้ม่ันใจว่ำข้อมูล	 สำรสนเทศ	

และควำมรู้ขององค์กร	มีคุณลักษณะดังนี้	:

 � แม่นย�ำ

 � ถูกต้องและเชื่อถือได้

 � ทันกำล

 � ปลอดภัยและเป็นควำมลับ

2)	 ขอมูลและสำรสนเทศพรอมใชงำน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อให้ข้อมูลและ

สำรสนเทศที่ต้องกำรมีควำมพร้อมใช้งำนส�ำหรับบุคลำกร	 ผู้ส่งมอบ	พันธมิตร	

ผู้ให้ควำมร่วมมือ	รวมทั้งลูกค้ำ	

3)	 กำรจัดกำรควำมรู	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร

เพื่อให้บรรลุผลดังต่อไปนี้

 � กำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลำกร

 � กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	 ระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำ	

ผู้ส่งมอบ	พันธมิตร	และผู้ให้ควำมร่วมมือ

 � ควำมรวดเร็วในกำรระบุ	กำรแบ่งปน	และกำรน�ำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ไปด�ำเนินกำร

 � กำรรวบรวมควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกำรสร้ำง

นวัตกรรมและกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
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	 ข.	กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1)	 คุณลักษณะของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่ำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีควำมเชื่อถือได้	ปลอดภัย	และใช้งำนง่ำย

2)	 ควำมพรอมใชงำนในภำวะฉุกเฉิน	 ในกรณีฉุกเฉิน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไร

ในกำรท�ำให้มัน่ใจว่ำข้อมลูและสำรสนเทศ	รวมทัง้ระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

มีควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองลูกค้ำและควำมต้องกำร

ทำงธุรกิจ/กิจกำรอย่ำงมีประสิทธิผล
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หมวด 5 การมุ�งเน้นบุคลากร (100 คะแนน)
	 ในหมวดกำรมุ งเนนบุคลำกร	 ตรวจประเมินถึงควำมสำมำรถขององค์กรในกำร

ประเมินควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลังบุคลำกร	 และควำมสำมำรถในกำร

สร้ำงสภำพแวดล้อมของบุคลำกรที่ก่อให้เกิดผลกำรด�ำเนินกำรที่ดี	 หมวดนี้ยังตรวจประเมินว่ำ

องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพัน	จัดกำร	และพัฒนำบุคลำกร	เพื่อน�ำศักยภำพของ

บุคลำกรมำใช้อย่ำงเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทำงเดียวกันกับพันธกิจ	 กลยุทธ์	 และแผนปฏิบัติกำร

โดยรวมขององค์กร

	 5.1	 สภำพแวดลอมของบุคลำกร	:	องค์กรมีวิธีกำรอยำงไรในกำรสรำงสภำพแวดลอม

ที่มีประสิทธิผลและเกื้อหนุนบุคลำกร	(45	คะแนน)
 ใหอธิบำยวำองค์กรมีวิธีกำรอยำงไรในกำรบริหำรขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลัง

บุคลำกร	 เพื่อใหงำนขององค์กรบรรลุผลส�ำเร็จ	 ใหอธิบำยวำองค์กรด�ำเนินกำรอยำงไรเพื่อรักษำ

บรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่มีควำมปลอดภัย	สวัสดิภำพ	และเกื้อหนุนตอกำรท�ำงำน

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลังบุคลำกร
1)	 ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลัง	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมิน

ควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลังบุคลำกร	 รวมทั้งทักษะ	

สมรรถนะ	และก�ำลังคนที่มีอยู่

2)	 บุคลำกรใหม	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสรรหำ	 ว่ำจ้ำง	 บรรจุ	 และรักษำ

บุคลำกรใหม่ไว้	 องค์กรมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำบุคลำกรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็น

ถึงควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด	 วัฒนธรรม	 และควำมคิดเห็นของชุมชน

ของบุคลำกรที่องค์กรจ้ำง	และชุมชนของลูกค้ำ
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3)	 กำรท�ำงำนใหบรรลุผล	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดโครงสร้ำงและบริหำร

บุคลำกรเพื่อให้บรรลุสิ่งต่อไปนี้

 � งำนขององค์กรบรรลุผล

 � ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักขององค์กร	(core	competencies)

 � หนุนเสริมกำรมุ่งเน้นลูกค้ำและธุรกิจ/กิจกำร

 � มีผลกำรด�ำเนินกำรที่เหนือกว่ำควำมคำดหมำย

 � ตอบสนองต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร

4)	 กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงดำนบุคลำกร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร

เตรียมบุคลำกรให้พร ้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรด้ำนขีด

ควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลังบุคลำกร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรบริหำร

บุคลำกร	 บริหำรควำมต้องกำรของบุคลำกรและขององค์กร	 เพื่อให้ม่ันใจ

ว่ำสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง	 ป้องกันกำรลดจ�ำนวนของบุคลำกร	

และลดผลกระทบหำกเกิดกรณีดังกล่ำว	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร

เตรียมกำรและบริหำรในช่วงที่มีกำรเพิ่มจ�ำนวนบุคลำกร

	 ข.	บรรยำกำศกำรท�ำงำนของบุคลำกร
1)	 สภำพแวดลอมกำรท�ำงำน	 องค์กรด�ำเนินกำรอย่ำงไรเกี่ยวกับปจจัยต่ำง	 ๆ	

ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 รวมถึงกำรเข้ำนอกออกในเพื่อสร้ำง

ควำมมั่นใจและปรับปรุงให้ดีขึ้นในด้ำนสุขภำพ	ควำมปลอดภัย	และสวัสดิภำพ

ของบุคลำกร	 ตัววัดและเป้ำประสงค์ในกำรปรับปรุงส�ำหรับควำมต้องกำร

ของบุคลำกรแต่ละเรื่องมีอะไรบ้ำง	 มีควำมแตกต่ำงที่ส�ำคัญของปจจัย	 ตัววัด	

หรือเป้ำหมำยอะไรบ้ำงส�ำหรับสภำพแวดล้อมของสถำนที่ท�ำงำนที่แตกต่ำงกัน

2)	 นโยบำย	กำรบรกิำร และสทิธปิระโยชน์	องค์กรสนบัสนนุบคุลำกรโดยกำรก�ำหนด

นโยบำย	 กำรบริกำร	 และสิทธิประโยชน์อย่ำงไร	 สิ่งดังกล่ำวได้มีกำรออกแบบ

ให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของบคุลำกรทีห่ลำกหลำย	รวมทัง้ควำมแตกต่ำง

ของกลุ่มและส่วนของบุคลำกรอย่ำงไร
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	 5.2	 ควำมผูกพันของบุคลำกร	:	 องค์กรมีวิธีกำรอยำงไรในกำรสรำงควำมผูกพันกับ

บุคลำกร	เพื่อใหบรรลุควำมส�ำเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล	(55	คะแนน)	
 ใหอธิบำยวิธีกำรที่องค์กรสรำงควำมผูกพัน	ใหคำตอบแทน	และใหรำงวัลบุคลำกรเพื่อ

ใหมผีลกำรด�ำเนนิกำรทีด่	ีอธบิำยถงึกำรประเมินควำมผูกพนัของบคุลำกร	และใชผลกำรประเมนินัน้

มำท�ำใหผลกำรด�ำเนินกำรดียิ่งขึ้น	รวมทั้งอธิบำยวำองค์กรมีวิธีกำรอยำงไรในกำรพัฒนำบุคลำกร

และผูน�ำเพื่อใหเกิดผลกำรด�ำเนินกำรที่ดี

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
1)	 องค์ประกอบของควำมผูกพัน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก�ำหนด

องค์ประกอบส�ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพัน	 และมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก�ำหนด

องค์ประกอบส�ำคัญที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของบุคลำกร	 วิธีกำรก�ำหนด

องค์ประกอบเหล่ำนี้แตกต่ำงกันอย่ำงไร	ตำมกลุ่มและส่วนของบุคลำกร

2)	 วัฒนธรรมองค์กร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

ให้เกิดกำรสื่อสำรที่เปดกว้ำง	กำรท�ำงำนที่ให้ผลกำรด�ำเนินกำรที่ดีและบุคลำกร

มีควำมผูกพัน	องค์กรท�ำให้มั่นใจได้อย่ำงไรว่ำวัฒนธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์

จำกควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด	วัฒนธรรรม	และควำมคิดเห็นของบุคลำกร

3)	 กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน	 ระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ท�ำให้สิ่งเหล่ำนี้บรรลุผลได้อย่ำงไร

 � สนับสนุนให้มีกำรท�ำงำนที่ให้ผลกำรด�ำเนินกำรที่ดีและควำมผูกพัน

ของบุคลำกร

 � พจิำรณำถงึกำรบรหิำรค่ำตอบแทน	กำรให้รำงวลั	กำรยกย่องชมเชย	

และกำรสร้ำงแรงจูงใจ

 � หนนุเสริมกำรมุ่งเน้นลูกค้ำและธรุกจิ/กจิกำร	และกำรบรรลุผลส�ำเรจ็

ของแผนปฏิบัติกำร
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	 ข.	กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร
1)	 กำรประเมนิควำมผกูพนั	องค์กรมวิีธกีำรอย่ำงไรในกำรประเมินควำมผกูพนัของ

บุคลำกรทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	 และมีตัววัดอะไรบ้ำงที่ใช้ในกำร

ประเมินควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร	 วิธีกำรและตัววัดเหล่ำนี้

มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรในแต่ละกลุ ่มและส่วนของบุคลำกร	 องค์กรใช้

ตวัชีว้ดัอืน่	ๆ 	เช่น	กำรรกัษำให้บคุลำกรอยูก่บัองค์กร	กำรขำดงำน	กำรร้องทกุข์	

ควำมปลอดภัย	 และผลิตภำพ	 เพื่อตรวจประเมินและปรับปรุงควำมผูกพัน

ของบุคลำกรอย่ำงไร

2)	 ควำมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทำงธุรกิจ/กิจกำร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร

น�ำผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรมำเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทำงธุรกิจ/

กิจกำรที่ส�ำคัญที่รำยงำนในหมวด	7	เพื่อระบุโอกำสในกำรปรับปรุงควำมผูกพัน

ของบุคลำกรและผลลัพธ์ทำงธุรกิจ/กิจกำร

	 ค.	กำรพัฒนำบุคลำกรและผูน�ำ
1)	 ระบบกำรเรียนรูและกำรพัฒนำ	ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำส�ำหรับบุคลำกร

และผู้น�ำขององค์กร	ได้พิจำรณำปจจัยต่อไปนี้อย่ำงไร

 � สมรรถนะหลักขององค์กร	(core	competencies)	 ควำมท้ำทำย

เชิงกลยุทธ์	 และกำรบรรลุผลส�ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรขององค์กร	

ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

 � กำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กรและนวัตกรรม

 � จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทำงธุรกิจ/กิจกำรอย่ำงมีจริยธรรม

 � กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ

 � ควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ	 ทั้งเรื่องที่เป็นควำม

ต้องกำรของตนเองและที่ก�ำหนดโดยหัวหน้ำงำน	 ผู้จัดกำร	 และ

ผู้น�ำระดับสูง

 � กำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกบุคลำกรที่ลำออกหรือเกษียณอำยุ

 � กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ควำมรู้และทักษะใหม่ในกำรปฏิบัติงำน

2)	 ประสิทธิผลของกำรเรียนรูและกำรพัฒนำ	 องค์กรมีวิธีประเมินประสิทธิผลและ

ประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอย่ำงไร

3)	 ควำมกำวหนำในอำชีพกำรงำน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรควำม

ก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของบุคลำกรทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมีประสิทธิผล	 องค์กร

มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรวำงแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งของต�ำแหน่งผู้บริหำร

และผู้น�ำอย่ำงมีประสิทธิผล
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หมวด 6 การมุ�งเน้นการปฏิบัติการ (110 คะแนน)
	 ในหมวดกำรมุงเนนกำรปฏิบัติกำร	 เป็นกำรตรวจประเมินว่ำองค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไร

ในกำรออกแบบ	จดักำร	และปรบัปรงุระบบงำนและกระบวนกำรท�ำงำน	เพือ่ส่งมอบคณุค่ำแก่ลกูค้ำ	

และท�ำให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จและยัง่ยนื	รวมทัง้ให้อธบิำยถงึกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉกุเฉนิ

	 6.1	 ระบบงำน	:	องค์กรมวิีธกีำรอยำงไรในกำรออกแบบ	จัดกำร	และปรบัปรงุระบบงำน	

(60	คะแนน)
 ใหอธิบำยวิธีกำรที่องค์กรใชในกำรออกแบบระบบงำน	 เพื่อสงมอบคุณคำแกลูกคำ	

กำรเตรียมพรอมตอภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้น	และกำรท�ำใหองค์กรประสบควำมส�ำเร็จและยั่งยืน

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	กำรออกแบบระบบงำน
1)	 แนวคิดในกำรออกแบบ	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบและสร้ำง

นวัตกรรมด้ำนระบบงำนโดยรวม	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ประโยชน์

จำกสมรรถนะหลักขององค์กร	 (core	competencies)	 รวมทั้งวิธีกำรที่ใช้

ตัดสินว่ำกระบวนกำรใดในระบบงำนโดยรวมเป็นกระบวนกำรภำยในองค์กร	

(กระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญขององค์กร)	 และกระบวนกำรใดจะใช้ทรัพยำกร

จำกแหล่งภำยนอก

2)	 ขอก�ำหนดของระบบงำน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดของ

ระบบงำนทีส่�ำคัญโดยใช้ข้อมูลจำกลกูค้ำ	ผูส่้งมอบ	พนัธมิตร	และผูใ้ห้ควำมร่วมมอื	

ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของระบบงำนเหล่ำนี้คืออะไร
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	 ข.	กำรจัดกำรระบบงำน
1)	 กำรน�ำระบบงำนไปปฏิบัติ	 ระบบงำนขององค์กรมีอะไรบ้ำง	 องค์กรมีวิธีกำร

อย่ำงไรในกำรจดักำรและปรบัปรงุระบบงำนขององค์กรให้ส่งมอบคณุค่ำแก่ลกูค้ำ	

และท�ำให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จและยั่งยืน

2)	 กำรควบคุมตนทุน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรควบคุมต้นทุนโดยรวมของ

ระบบงำน	องค์กรมวีธิกีำรอย่ำงไรในกำรป้องกนัไม่ให้เกดิของเสีย	ควำมผิดพลำด

ของกำรให้บรกิำรและกำรท�ำงำนซ�ำ้	รวมทัง้กำรลดต้นทนุค่ำประกนัควำมเสยีหำย

หรือกำรสูญเสียผลิตภำพของลูกค้ำให้น้อยที่สุด	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไร

ในกำรลดต้นทนุโดยรวมทีเ่กีย่วข้องกบักำรตรวจสอบ	กำรทดสอบ	และกำรตรวจ

ประเมินกระบวนกำรหรือผลกำรด�ำเนินกำร	

	 ค.	กำรเตรียมพรอมตอภำวะฉุกเฉิน
	 	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำระบบงำนและสถำนที่ท�ำงำน

มีกำรเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน	ระบบกำรเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ

และภำวะฉุกเฉินดังกล่ำวได้ค�ำนึงถึงกำรป้องกัน	 กำรจัดกำร	 ควำมต่อเน่ืองของ

กำรด�ำเนินกำร	และกำรท�ำให้คืนสู่สภำพเดิมอย่ำงไร
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	 6.2	 กระบวนกำรท�ำงำน	:	องค์กรมวิีธกีำรอยำงไรในกำรออกแบบ	จัดกำร	และปรบัปรงุ

กระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ	(50	คะแนน)	
	 ให้อธิบำยวิธีกำรที่องค์กรใช้ในกำรออกแบบ	 จัดกำร	 และปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน

ที่ส�ำคัญ	เพื่อส่งมอบคุณค่ำแก่ลูกค้ำ	รวมทั้งท�ำให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จและยั่งยืน

	 โดยตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	กำรออกแบบกระบวนกำรท�ำงำน
1)	 แนวคิดในกำรออกแบบ	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบและสร้ำง

นวัตกรรมของกระบวนกำรท�ำงำนเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ	องค์กร

มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่	ควำมรู้ขององค์กร	ควำมเป็นเลิศของ

ผลติภณัฑ์	และควำมคล่องตวัทีอ่ำจต้องกำรในอนำคตมำพจิำรณำในกระบวนกำร

เหล่ำนี้	องค์กรน�ำเรื่องของรอบเวลำ	ผลิตภำพ	กำรควบคุมต้นทุน	รวมทั้งปจจัย

ด้ำนประสิทธภิำพและประสิทธผิลอ่ืน	ๆ 	มำพจิำรณำในกำรออกแบบกระบวนกำร

เหล่ำนี้อย่ำงไร

2)	 ขอก�ำหนดของกระบวนกำรท�ำงำน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท�ำ

ข้อก�ำหนดของกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ	 กระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญของ

องค์กรมีอะไรบ้ำง	ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของกระบวนกำรเหล่ำนี้คืออะไร

	 ข.	กำรจัดกำรกระบวนกำรท�ำงำน
1)	 กำรน�ำกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญไปปฏิบัติ	 กระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ

ขององค์กรสัมพันธ์กับระบบงำนขององค์กรอย่ำงไร	 องค์กรมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำ

กำรปฏบิตังิำนประจ�ำวนัของกระบวนกำรเหล่ำนีจ้ะเป็นไปตำมข้อก�ำหนดทีส่�ำคญั	

ตวัวัดหรือตวัชีว้ดัผลกำรด�ำเนนิกำรทีส่�ำคญัและตวัวดัในกระบวนกำรทีอ่งค์กรใช้

ในกำรควบคุมและปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนต่ำง	ๆ	คืออะไร

2)	 กำรจัดกำรหวงโซอุปทำน	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน	

องค์กรมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำผู้ส่งมอบที่องค์กรเลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะ

ช่วยยกระดับผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	องค์กร

ประเมินผลกำรด�ำเนินกำรของผู้ส่งมอบอย่ำงไร	 และด�ำเนินกำรอย่ำงไรกับ

ผู้ส่งมอบที่มีผลกำรด�ำเนินกำรที่ไม่ดี

3)	 กำรปรับปรุงกระบวนกำร	 องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรปรับปรุงกระบวนกำร

ท�ำงำนเพื่อบรรลุผลกำรด�ำเนินกำรที่ดีขึ้น	 ลดควำมแปรปรวนของกระบวนกำร	

และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
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หมวด 7 ผลลัพธ� (400 คะแนน)
	 ในหมวดผลลพัธ์	เป็นกำรตรวจประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรและกำรปรบัปรงุในด้ำนทีส่�ำคญั

ทุกด้ำนขององค์กร	 ได้แก่	 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร	 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ	

ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร	ผลลัพธ์ด้ำนกำรน�ำองค์กรและกำรก�ำกับดูแลองค์กร	และผลลัพธ์

ด้ำนกำรเงินและตลำด	นอกจำกนี้ยังตรวจประเมินระดับผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กรเปรียบเทียบ

กับคู่แข่งและองค์กรอื่นที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยคลึง

	 7.1	 ผลลัพธ์ดำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร	:	 ผลกำรด�ำเนินกำรดำนผลิตภัณฑ์และ

ประสิทธิผลของกระบวนกำรเป็นอยำงไร	(130	คะแนน)
 ใหสรุปผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญดำนผลิตภัณฑ์	 ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ

กระบวนกำรรวมถึงกระบวนกำรตำง	ๆ	ที่ตอบสนองโดยตรงตอลูกคำ	กลยุทธ์	และกำรปฏิบัติกำร	

โดยแสดงผลลพัธ์จ�ำแนกตำมผลติภณัฑ์	ตำมกลุมลกูคำและสวนตลำด	และตำมประเภทและสถำนที่

ของกระบวนกำร	รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม

	 ให้แสดงข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	ผลลัพธ์ดำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่มุงเนนลูกคำ
  ระดบัปจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือตวัชีว้ดัท่ีส�ำคญัของผลกำรด�ำเนนิกำร

ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่มีควำมส�ำคัญและตอบสนองโดยตรงต่อลูกค้ำ

เป็นอย่ำงไร	 ผลลัพธ์เหล่ำนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรด�ำเนินกำรของคู่แข่ง	 และ

องค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยคลึงเป็นอย่ำงไร

	 ข.	ผลลัพธ์ดำนประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบัติกำร
1)	 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร	 ระดับปจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัด

ทีส่�ำคญัของผลกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรปฏบิตักิำรของระบบงำนและกระบวนกำร	

รวมทั้งผลิตภำพ	 รอบเวลำ	 และตัววัดอื่น	 ๆ	 ที่เหมำะสมด้ำนประสิทธิผล	

ประสิทธิภำพ	และนวัตกรรมของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร

2)	 กำรเตรียมพรอมตอภำวะฉุกเฉิน	ระดับปจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัด

ที่ส�ำคัญของประสิทธิผลของระบบงำนและกำรเตรียมพร้อมของสถำนที่ท�ำงำน

เมื่อเกิดภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉินเป็นอย่ำงไร

	 ค.	ผลลัพธ์ดำนกำรน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
 	 ผลลพัธ์ของตวัวดัหรอืตวัชีว้ดัทีส่�ำคญัของกำรบรรลกุลยทุธ์และแผนปฏบัิตกิำร

ขององค์กร	 รวมทั้งกำรสร้ำงและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักของ

องค์กร	(core	competencies)	เป็นอย่ำงไร
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	 7.2	 ผลลพัธ์ดำนกำรมุงเนนลูกคำ	:	ผลกำรด�ำเนนิกำรดำนกำรมุงเนนลูกคำเป็นอยำงไร	

(75	คะแนน)	
 ใหสรุปผลลัพธ์ที่ส�ำคัญของกำรมุงเนนลูกคำ	 รวมถึงควำมพึงพอใจ	 ควำมไมพึงพอใจ	

และควำมผูกพัน	 โดยแสดงผลลัพธ์จ�ำแนกตำมผลิตภัณฑ์	 กลุมลูกคำ	 และสวนตลำด	 รวมทั้ง

ใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม

	 ให้แสดงข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	ผลลัพธ์ดำนกำรมุงเนนลูกคำ
1)	 ควำมพึงพอใจของลูกคำ	 ระดับปจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัด

ทีส่�ำคญัด้ำนควำมพงึพอใจและไม่พงึพอใจของลูกค้ำเป็นอย่ำงไร	ผลลัพธ์เหล่ำนี้

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระดบัควำมพงึพอใจของลกูค้ำต่อคูแ่ข่งและองค์กรอืน่ทีเ่สนอ

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยคลึงเป็นอย่ำงไร

2)	 ควำมผกูพนัของลกูคำ	ระดบัปจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรอืตวัชีว้ดัท่ีส�ำคัญ

ด้ำนกำรสร้ำงควำมผูกพนัและควำมสัมพนัธ์กบัลูกค้ำเป็นอย่ำงไร	ผลลัพธ์เหล่ำนี้

เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของกำรเป็นลูกค้ำเป็นอย่ำงไร	

	 7.3	 ผลลัพธ์ดำนกำรมุงเนนบุคลำกร	 :	 ผลกำรด�ำเนินกำรดำนกำรมุงเนนบุคลำกร

เป็นอยำงไร	(65	คะแนน)
 ใหสรุปผลลัพธ์ดำนกำรมุงเนนบุคลำกรที่ส�ำคัญ	ดำนสภำพแวดลอมที่ดี	และกำรท�ำให

บุคลำกรมีควำมผูกพัน	 โดยแสดงผลลัพธ์จ�ำแนกตำมควำมหลำกหลำย	 กลุม	 และประเภท

ของบุคลำกร	รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม

	 ให้แสดงข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	ผลลัพธ์ดำนบุคลำกร
1)	 ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลังบุคลำกร	 ระดับปจจุบันและแนวโน้มของ

ตวัวดัหรือตวัชีว้ดัทีส่�ำคญัด้ำนขดีควำมสำมำรถและอตัรำก�ำลังบคุลำกร	รวมถงึ

จ�ำนวนของบุคลำกร	และทักษะที่เหมำะสมของบุคลำกรเป็นอย่ำงไร

2)	 บรรยำกำศกำรท�ำงำน	 ระดับปจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัด

ที่ส�ำคัญด้ำนบรรยำกำศกำรท�ำงำน	รวมถึงสุขภำพ	ควำมปลอดภัย	สวัสดิภำพ	

กำรบริกำรและสิทธิประโยชน์ส�ำหรับบุคลำกรเป็นอย่ำงไร

3)	 กำรท�ำใหบุคลำกรมีควำมผูกพัน	 ระดับปจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือ

ตวัชีว้ดัทีส่�ำคญัด้ำนกำรท�ำให้บคุลำกรมคีวำมผกูพนักบัองค์กรและควำมพึงพอใจ

ของบุคลำกรเป็นอย่ำงไร

4)	 กำรพัฒนำบุคลำกร	 ระดับปจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น�ำองค์กรเป็นอย่ำงไร
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	 7.4	 ผลลัพธ์ดำนกำรน�ำองค์กรและกำรก�ำกับดูแลองค์กร	:	ผลลัพธ์ดำนกำรน�ำองค์กร

และกำรก�ำกับดูแลองค์กรเป็นอยำงไร	(65	คะแนน)	
 ใหสรุปผลลัพธ์ที่ส�ำคัญดำนกำรน�ำองค์กรโดยผูน�ำระดับสูงและกำรก�ำกับดูแลองค์กร	

รวมทัง้ควำมรบัผดิชอบดำนกำรเงนิ	กำรปฏบัิตติำมกฎหมำย	กำรประพฤตปิฏบิตัอิยำงมจีรยิธรรม	

ควำมรับผิดชอบตอสังคมในวงกวำง	 และกำรสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ	 โดยแสดงผลลัพธ์ตำม

หนวยงำนขององค์กร	รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม

	 ให้แสดงข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	ผลลพัธ์ดำนกำรน�ำองค์กร	กำรก�ำกบัดแูลองค์กร	และควำมรบัผดิชอบตอสังคม
ในวงกวำง

1)	 กำรน�ำองค์กร	 ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของกำรสื่อสำรและ

กำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรของผู ้น�ำระดับสูงเพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์

และค่ำนยิมสูก่ำรปฏบิตั	ิกำรกระตุน้ให้เกดิกำรส่ือสำรในลักษณะสองทศิทำง	และ

กำรท�ำให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังเป็นอย่ำงไร

2)	 กำรก�ำกับดูแลองค์กร	 ผลลัพธ์ปจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัด

ที่ส�ำคัญด้ำนกำรก�ำกับดูแลองค์กร	 และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงินภำยใน

และภำยนอกเป็นอย่ำงไร

3)	 กฎหมำยและกฎระเบียบขอบังคับ	 ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ

ด้ำนกำรปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติได้เหนือกว่ำข้อก�ำหนดด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับ

และกฎหมำยเป็นอย่ำงไร

4)	 จริยธรรม	 ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของกำรประพฤติปฏิบัติ

อย่ำงมีจริยธรรม	 และผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของควำมเชื่อม่ัน

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีม่ต่ีอผูน้�ำระดบัสงูและกำรก�ำกบัดแูลองค์กรเป็นอย่ำงไร	

ผลลพัธ์ของตวัวดัหรอืตวัชีว้ดัทีส่�ำคญัของพฤตกิรรมทีล่ะเมิดกำรประพฤตปิฏบิตัิ

อย่ำงมีจริยธรรมเป็นอย่ำงไร

5)	 สังคม	 ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ในวงกว้ำง	และกำรสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญเป็นอย่ำงไร
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	 7.5	 ผลลัพธ์ดำนกำรเงินและตลำด	:	 ผลกำรด�ำเนินกำรดำนกำรเงินและตลำดเป็น

อยำงไร	(65	คะแนน)
 ใหสรุปผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญดำนกำรเงินและตลำด	 โดยแสดงผลลัพธ์จ�ำแนก

ตำมสวนตลำดหรือกลุมลูกคำ	รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม

	 ให้แสดงข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ก.	ผลลัพธ์ดำนกำรเงินและตลำด
1)	 ผลกำรด�ำเนนิกำรดำนกำรเงิน	ระดบัปจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือตวัชีว้ดั

ที่ส�ำคัญของผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรเงินเป็นอย่ำงไร	 รวมถึงตัววัดโดยรวม

ด้ำนผลตอบแทนทำงกำรเงนิ	ควำมมัน่คงทำงกำรเงนิ	(Financial	Viability)	หรือ

ผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ	(Budgetary	Performance)	เป็นอย่ำงไร

2)	 ผลกำรด�ำเนินกำรดำนตลำด	 ระดับปจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัด

ที่ส�ำคัญของผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนตลำดเป็นอย่ำงไร	 รวมถึงส่วนแบ่งตลำด

หรือต�ำแหน่งในตลำด	 กำรเติบโตทำงตลำดและส่วนแบ่งตลำด	 และกำร

เจำะตลำดใหม่เป็นอย่ำงไร
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แนวทางการนํา
เกณฑ�รางวัลคุณภาพแห�งชาติสู�การปฏิบัติ

	 เมื่อท่ำนผู้อ่ำนได้รู้จักกับกฎเกณฑ์	 กติกำ	 มำรยำทของ	TQA	 กันเป็นอย่ำงดีแล้ว	

ก็คงจะเห็นได้ว่ำกำรที่จะท�ำให้โรงเรียนของเรำก้ำวเข้ำสู่มำตรฐำนของ	TQA	นั้นไม่ใช่เรื่องยำกเย็น

แสนเขญ็แต่ประกำรใด	เพรำะกระบวนกำรตำมเกณฑ์	TQA	เป็นเร่ืองที่โรงเรียนควรต้องด�ำเนนิกำร

อยู่แล้ว	 ซึ่งก็เชื่อได้ว่ำ	 ทุกโรงเรียนไม่ว่ำจะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำหรือประถมศึกษำ

ก็ปฏิบัติกันอยู่แล้ว	 เพียงแต่เรำอำจจะยังไม่รู้จักกันลึกซึ้งพอ	 ว่ำนี่ก็คือเส้นทำงสู่ดวงดำว	 และ

อำจจะยังจัดกระท�ำไม่ครบถ้วนกระบวนกำรตำมเกณฑ์ทั้ง	7	 หมวดของ	TQA	 ซึ่งไม่ได้ต้องกำร

เพยีงค�ำตอบว่ำ	“ม”ี	ในสิง่ทีเ่กณฑ์กล่ำวถงึหรอืไม่เท่ำนัน้	แต่ต้องแสดงให้เหน็ว่ำตำมเกณฑ์เหล่ำนัน้	

ที่ว่ำมีนั้น	เรำท�ำกันหรือได้มำ	“อย่ำงไร”	ถูกต้องตำมหลักกำรหรือไม่	นั่นก็คือ	ต้องมีกระบวนกำร

ในกำรปฏิบัติ	ซึ่ง	process	 เหล่ำนี้ได้รับกำรยอมรับตำมมำตรฐำนระดับสำกลว่ำ	ถ้ำปฏิบัติตำมนั้น

ก็จะสำมำรถน�ำองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศ	 มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้	 ซึ่งเกณฑ์เหล่ำนี้

ก็ได้มำจำกกำรท�ำวิจัยว่ำองค์กรที่จะมีกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศนั้น	 จะต้องปฏิบัติตำม

ค่ำนิยมหลกั	11	ประกำรดงัที่ได้กล่ำวมำแล้ว	จำกค่ำนยิมหลักนีก้ถ็กูหลอมรวมเป็นเกณฑ์	7	หมวด	

ที่จะบอกกลวิธีกำรปฏิบัติสู่ควำมเป็นเลิศ	
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	 ควำมเข้มข้นของกำรน�ำเกณฑ์	TQA	 มำใช้ในกำรบริหำรงำนนั้น	 โรงเรียนอำจท�ำได้

ในสองระดับ	 คือ	 ระดับแรกเป็นกำรน�ำเกณฑ์มำเป็นกรอบในกำรปฏิบัติเพียงเพื่อจุดประสงค์ในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ	 หรือถ้ำมักน้อยหน่อย	 ก็เพียงหวังว่ำจะช่วยยกระดับ

คุณภำพของโรงเรียน	(นักเรียน)	 ให้ดีขึ้นกว่ำเดิม	 กรณีนี้ท่ำนว่ำโรงเรียนก็เพียงยึดมั่นในคัมภีร์

ให้แน่วแน่	ท�ำตำมแนวทำงตำมเกณฑ์ทัง้	7	หมวดให้ครบถ้วนกเ็พยีงพอแล้ว	แต่ถ้ำเป็นระดบัทีส่อง	

โรงเรียนตั้งควำมหวังถึงขั้นกำรเข้ำรับรำงวัลด้วย	 อันนี้ก็หนักหน่อย	 ต้องออกแรงมำกขึ้น	

กำรด�ำเนินกำรของโรงเรียนนอกจำกท�ำตำมระดับแรกอย่ำงเข้มข้นแล้ว	 ยังต้องเก็บหลักฐำน	

ร่องรอยของกำรท�ำไว้เพือ่แสดงให้ผูต้รวจประเมินดดู้วย	ทีส่�ำคญัมำก	ๆ 	อกีอย่ำงหนึง่กค็อื	ต้องให้เหน็

แนวโน้มของกำรพฒันำ	น่ันกค็อื	ต้องมีข้อมูลย้อนหลังอย่ำงน้อยสักสำมปี	ถ้ำโรงเรียนมีควำมพร้อม

อย่ำงที่กล่ำวมำนี้แล้ว	 ก็จัดกำรเสนอเรื่องให้สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติได้เลย	 แต่ถ้ำแนวโน้ม

ที่ผ่ำนมำของโรงเรียนกลับแสดงถึงกำรไม่พัฒนำ	ท่ำนว่ำอย่ำเพิ่งส่งเลยเก็บไว้ดูเองดีกว่ำ	หรือถ้ำ

ไม่มีกำรเก็บสถิติข้อมูลไว้เลย	ก็ต้องเริ่มเก็บซะบัดนี้ให้เป็นระบบ	แล้วอีกสำมปีข้ำงหน้ำค่อยเสนอ	

(แต่มีข้อแม้ว่ำผลงำนต้องแสดงถึงกำรพัฒนำด้วย	 ถ้ำผลงำนยังไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้นก็เก็บไว้ก่อน	

แล้วจงเพยีรพยำยำมต่อไป	เพือ่อนำคตทีด่กีว่ำ)	เม่ือมีผลงำนเป็นทีน่่ำพอใจแล้ว	ขัน้ต่อไปกต้็องจดัท�ำ

รำยงำนเสนอให้สถำบนัเพิม่ผลผลิตแห่งชำตพิจิำรณำว่ำตำมเกณฑ์ทัง้	7	หมวดนัน้	โรงเรียนด�ำเนนิกำร

อะไร	และอย่ำงไร	ทีส่�ำคญักต็รงอย่ำงไรนีแ่หละ	ลลีำกำรเขยีนรำยงำนโรงเรยีนคงต้องศกึษำเพิม่เตมิ

สกัเลก็น้อย	ตอนนีม้ำว่ำกนัเรือ่งที่โรงเรยีนต้องด�ำเนนิกำรอย่ำงไรก่อน	อย่ำงไรกต็ำมไม่ว่ำโรงเรียน

จะเลือกเส้นทำงกำรท�ำ	TQA	 ระดับใด	 ก็ควรจะต้องเก็บหลักฐำนร่องรอยเอำไว้บ้ำง	 อย่ำงน้อย

ก็เพื่อเอำไว้ตรวจสอบทบทวนประเมินแล้วก็ปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรให้ดีขึ้นไปอีก
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 อีกประกำรหนึ่ง	 ทั้ง	 7	 หมวดนั้นเป็นเรื่องเดียวกันที่จะตองผูกโยงกันไปเป็นปี 

เป็นขลุ ย	 เลนไปในท�ำนองเดียวกัน	 ไมใชเลนกันคนละคีย์	 มีเรื่องเล่ำว่ำ	 มีบำงองค์กรน�ำ	

เจ็ดหมวดน้ีไปแยกกันท�ำ	 ตั้งคณะท�ำงำนเป็นเจ็ดคณะ	 แบ่งกันท�ำคณะละหมวด	 เป็นเรื่อง

น่ำคิดว่ำ	 แล้วทั้งเจ็ดหมวดนี้จะถูกท�ำให้เป็นเรื่องเดียวกัน	 หรือแยกเป็นเจ็ดเร่ืองไม่เกี่ยวกันเลย	

ถ้ำเป็นเช่นนี้	 องค์กรจะก้ำวสู ่ควำมเป็นเลิศได้หรือ	 ฉะนั้น	 ถ้ำรักจะท�ำ	TQA	 ทั้งที	Guru	

ด้ำน	TQA	 กล่ำวไว้ว่ำ	 “สูเจาทั้งหลายจงทําเรื่องของเจ็ดหมวดนี้ใหเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง

สัมพันธกันประดุจเกลียวเชือกของเชือกเสนเดียวกัน เพราะเปนเร่ืองของกระบวนการบริหาร

งานที่จะตองมุงไปสูเปาหมายปลายทางเดียวกัน คือ ความเปนเลิศขององคกร สวนจะเลิศ

แคไหนก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นทั้งเจ็ดหมวดน้ีจึงมิอาจจะพรากจากกันได อุปมาอุปมัย

เหมือนคนละดานของเหรียญอันเดียวกัน ดังที่ Dimock & Dimock กลาวไวนานมาแลว

ในเรื่องของการเมืองกับการบริหาร”	 กระบวนกำรบริหำรที่เป็นเลิศนั้นต้องเร่ิมจำกกำรก�ำหนด

วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนในหมวดที่	1	 และจัดท�ำกลยุทธ์ในหมวดที่	2	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วำงไว้

และเกิดผลต่อลูกค้ำในหมวดที่	3	 กำรจะท�ำเช่นนี้ได้	 ก็ต้องปรับกระบวนกำรในหมวดที่	6	 และ

บทบำทของบุคลำกรในหมวดที่	5	 โดยมีกำรวัด	 กำรจัดท�ำและใช้ข้อมูล	 และกำรจัดกำรควำมรู้

ในหมวดที่	4	เป็นพื้นฐำน	ทั้งหมดนี้จะไปแสดงผลที่ชัดเจนในหมวดที่	7	

	 Guru	 ด้ำนกำรยุทธ์	 กล่ำวว่ำ	 “หากจะรบใหชนะตองรู เขารู เรา”	 กำรท�ำ	TQA	

ก็เหมือนกัน	 ก่อนจะเริ่มด�ำเนินกำรใน	7	 หมวด	 ก็ต้อง	 “รูเรา”	 ส�ำรวจศักยภำพควำมพร้อมรบ	

facilities	 ท้ังหลำยแหล่ประดำมีของโรงเรียนซะก่อนว่ำ	 มีแค่ไหน	 รวมทั้งควำมสำมำรถ	

ควำมช�ำนำญ	 และปญหำอุปสรรคที่ โรงเรียนเผชิญอยู ่	 นั่นก็คือ	 กำรท�ำโครงร่ำงองค์กร	

(Organizational	Profile)	 ของโรงเรียนน่ันเอง	 โครงร่ำงองค์กรจะเป็นตัวบอกถึงแสนยำนุภำพ

ของโรงเรียนว่ำจะสำมำรถน�ำพำโรงเรียนให้บรรลุฝนแห่งดวงดำวได้หรือไม่	 ถ้ำไม่	 ก็อำจต้องเพิ่ม

แสนยำนุภำพ	หรือลดระดับฝนลง	…ก็แล้วแต่โยมเถิด…
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โครงร�างองค�กร (Organizational Profile)
	 1.	 ลักษณะองค์กร	(Organizational	Description)	

	 ก.	สภำพแวดลอมขององค์กร	(Organizational	Environment)
	 	 หมวดนี้เหมือนกำรแนะน�ำโรงเรียนให้ผู้ที่มำเยี่ยมเยียนได้รู้จักโรงเรียนของเรำ	

อำจเกริ่นด้วยควำมเป็นมำของโรงเรียน	 โรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน	 จัดตั้งตั้งแต่ปีใด	 ที่ดินนี้ท่ำนได้	

แต่ใดมำ	ฯลฯ	แล้วตำมด้วยหัวข้อต่อไปนี้

1)	 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนหมำยถึง	หลักสูตร	แผนกำรเรียน	บริกำรต่ำง	ๆ 	

ที่จัดให้นักเรียน

 � หลักสูตร	แผนกำรเรียนที่โรงเรียนเปดสอน	หลักสูตรพิเศษ	จุดเน้น

หรือโรงเรียนเข้ำโครงกำรใด	 เช่น	 โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย	

ห้องเรียนวิทยำศำสตร์	 โรงเรียนดนตรี	 โรงเรียน/ห้องเรียนส�ำหรับ

นักเรียนทีมี่ควำมสำมำรถพเิศษ	โรงเรียนเดก็พกิำรเรียนร่วม	English	

Program	(EP)	Mini	English	Program	(MEP)	English	Integrated	

Study	(EIS)	เป็นต้น	

 � เป็นโรงเรียนประเภทไป-กลับ	หรืออยู่ประจ�ำ	หรือมีทั้งสองอย่ำง	

 � บริกำรอื่น	 ๆ	 ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน	 เช่น	 จัดรถรับ-ส่งนักเรียน	

จัดที่พักในโรงเรียน	บริกำรด้ำนสุขภำพ	ด้ำนควำมปลอดภัย	ฯลฯ

2)	 วิสัยทัศน์และพันธกิจ	 หัวข้อนี้จะได้จำกกำรท�ำในหมวดที่	 2	 แล้วน�ำมำ

สรุปไว้ในนี้

 � วัฒนธรรมและค่ำนิยมที่โรงเรียนได้ประพฤติปฏิบัติ	 หรือก�ำหนดให้

เป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับทุกคนในโรงเรียน	เช่น

 � มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลำง

 � ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน

 � ให้คุณค่ำกับคณะครู

 � เน้นกำรท�ำงำนเป็นทีมและกำรมีส่วนร่วม

 � สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ

 � พัฒนำ	ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง

 � Management	by	fact

 � Results	focus

	 	 	 	 	 ฯลฯ
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 � วัตถุประสงค์	 วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนที่ได้ก�ำหนดไว้	

ซึ่งต้องก�ำหนดให้ชัดเจนและจะไปสัมพันธ์กับผลลัพธ์ในหมวดที่	7

 � สมรรถนะหลักขององค์กร	 ก็คือจุดแข็งหรือจุดเด่นของโรงเรียน	

เวลำที่โรงเรียนวิเครำะห์	SWOT	 ก็ต้องวิเครำะห์ให้ได้ว่ำโรงเรียน

มีจุดแข็งในเรื่องใดบ้ำง	หรือมีควำมช�ำนำญ	ควำมเก่งในเรื่องใดบ้ำง	

ที่จะท�ำให้โรงเรียนสำมำรถด�ำเนินกำรบรรลุพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ได้	

ก็แฉออกมำให้โลกได้รับรู้	 เช่น	 เป็นโรงเรียนยอดนิยม	 มีอัตรำ

กำรแข่งขันสูง	เป็นโรงเรียนที่มีควำมเป็นเลิศในด้ำน…	หรือมีควำม

เชี่ยวชำญในด้ำน…	 มีหลักสูตร…	(ที่แตกต่ำงจำกโรงเรียนอื่น	 ๆ)	

มีครูที่สอนเก่งในวิชำ…	ฯลฯ	

3)	 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

 � โรงเรียนจะต้องแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับจ�ำนวนครูและบุคลำกร	

 � จ�ำนวนครูแยกตำมประเภท	 เป็นข้ำรำชกำร	 พนักงำนรำชกำร	

อัตรำจ้ำง	ฯลฯ

 � จ�ำนวนครูแยกตำมเพศ	วุฒิกำรศึกษำ	อำยุ	อำยุรำชกำร	

 � จ�ำนวนครูแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

 � ควำมขำดครูตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

 � จ�ำนวนครูสอนตรงวุฒิ/ไม่ตรงวุฒิ

 � จ�ำนวนครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำ/เรื่องที่พัฒนำ

 � จ�ำนวนครูแยกตำมวิทยฐำนะ

 � จ�ำนวนครูแยกตำมชั่วโมงกำรสอน

 � จ�ำนวนครูแยกตำมหน้ำที่	(กำรสอน/ไม่ใช่กำรสอน)	

 � อัตรำส่วนนักเรียนต่อครู

 � จ�ำนวนนักกำรภำรโรง	ลูกจ้ำงประจ�ำ	ลูกจ้ำงชั่วครำว
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 � เกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ	 กำรเลื่อนขั้น	 เลื่อน

ต�ำแหน่งที่โรงเรียนใช้อยู่

 � เกณฑ์กำรก�ำหนดชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนต่อสัปดำห์	 ใช้เกณฑ์ของ	

กคศ.	หรือเกณฑ์ใดบ้ำง

 � เกณฑ์กำรบรรจุนักเรียนต่อห้อง	(Class-size)	 ใช้เกณฑ์ของผู้ใด	

ใครก�ำหนด	 และเท่ำไร	 จ�ำนวนนักเรียนต่อห้องจะบ่งบอกถึง

ภำระงำนของครู	 อันจะส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ

กำรปฏิบัติงำน	 และอำจจะส่งผลต่อขวัญก�ำลังใจ	 แรงจูงใจหรือ

แรงถอดใจของครทูีผู่บ้รหิำรโรงเรยีนพงึใส่ใจ	มฉิะนัน้แรงควำมเฉือ่ย	

(Moment	of	Inertia)	จะเกดิขึน้	ซึง่อำจจะเป็นปจจยัหนึง่ทีท่�ำให้อตัรำ

กำรขอ	Early	Retired	ของครูมีสูง	และเชือ่ได้ว่ำ	(โดยไม่ต้องท�ำวจิยั)	

อตัรำนีจ้ะเพิม่ขึน้เร่ือย	ๆ 	ถ้ำยงัมีโครงกำร	Early	Retired	อยู	่ผลกค็อื	

โรงเรียนจะขำดครูที่มีประสบกำรณ์	 ครูที่มีควำมตั้งใจในกำรท�ำงำน	

เพรำะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ำ	 ครูที่ขอ	Early	Retired	 นั้น

เป็นครดู	ีแล้วถ้ำโรงเรยีนต้องขำดครทูีด่	ีๆ 	ไป	จะส่งผลต่อกำรพฒันำ

คุณภำพควำมเป็นเลิศที่โรงเรียนตั้งควำมหวังไว้หรือไม่	 เรื่องนี้

จงึเป็นตวัแปรหนึง่ทีอ่ำจจะสร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนทีก่่อให้เกดิ

ควำมผูกพันของครูต่อองค์กรอันเป็นที่รัก	ที่	TQA	เขำอยำกรู้	

4)	 สินทรัพย์	ได้แก่	อำคำรสถำนที่	เทคโนโลยี	อุปกรณ์ที่ส�ำคัญที่โรงเรียนมี

 � อำคำรสถำนที่

 � เนื้อที่ของโรงเรียนและประเภทของที่ดิน

 � จ�ำนวนอำคำรเรียน	อำคำรประกอบ	เป็นอำคำรชัว่ครำวหรอืถำวร	

ปีทีก่่อสร้ำง	สภำพของอำคำรเป็นอย่ำงไร	อำคำรเหล่ำนีป้ระโยชน์

ใช้สอย	ใช้ท�ำอะไรบ้ำง	อย่ำงละเท่ำไร	ก็แสดงข้อมูลเป็นรำยกำร	

 ¹ จ�ำนวนห้องเรียน	

 ¹ จ�ำนวนห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์	คณิตศำสตร์	ภำษำ	ฯลฯ

 ¹ Resource	center	ห้องสมุด

 ¹ ห้อง	Multimedia

 ¹ Shop	โรงอำหำร	หอ/ห้องประชุม	ห้องน�้ำ-ห้องส้วม

 � สนำมกีฬำ	มีสนำมอะไรบ้ำง	อย่ำงละกี่สนำม	อยู่ภำยในอำคำร

กี่สนำม	อยู่ภำยนอกอำคำรกี่สนำม	บอกให้หมด
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 � เทคโนโลยีและอุปกรณ์	แสดงข้อมูลที่โรงเรียนมี	เช่น

 � จ�ำนวนเครือ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพือ่กำรบริหำร	กำรเรียนกำรสอน	

กำรสืบค้น

 � อัตรำส่วนจ�ำนวนนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์	(เพื่อกำรเรียนกำรสอน

และกำรสืบค้น)

 � ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง	Intranet

 � ระบบ	Tele-conference	ที่โรงเรยีนใช้อยู	่เช่น	VDO-conference

 � e-Office	e-mail	Intercom/เสียงตำมสำย

 � โสตทัศนูปกรณ์	อุปกรณ์ห้อง	Multimedia

 � อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์ที่เป็น	

Dry-lab

	 	 	 	 	 ฯลฯ

5)	 กฎระเบยีบขอบงัคบั	ที่โรงเรยีนต้องน�ำมำเป็นกรอบในกำรปฏิบัตงิำน	เป็นกำรเฉพำะ

ส�ำหรับหน่วยงำนประเภทโรงเรียน	เช่น

 � พ.ร.บ.	กำรศึกษำแห่งชำติ

 � พ.ร.บ.	กำรแบ่งเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 � พ.ร.บ.	ครู	

 � พ.ร.บ.	กำรศึกษำภำคบังคับ

 � ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

 � พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี

 � ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ

 � ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน

 � ระเบียบส�ำนักงบประมำณว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ

 � ระเบียบกระทรวงกำรคลัง

 � ระเบียบส�ำนักนำยกว่ำด้วยกำรพัสดุ

	 	 	 	 ฯลฯ
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	 ข.	ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร	
1)	 โครงสรำงองค์กร	 แสดงและอธิบำยโครงสร้ำง	 สำยกำรบังคับบัญชำจำกระดับ	

สพฐ.	สพม./สพป.	สู่โรงเรียน	และโครงสร้ำง	สำยกำรบังคับบัญชำของโรงเรียน	

แสดงให้เหน็ว่ำระดบัใดเป็นฝำยบรหิำรระดบัสงู	ระดบักลำง	ฝำยใดเป็นฝำยปฏบิติั	

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำประกอบด้วยใครบ้ำง

2)	 ลูกคำ	และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย	ค�ำว่ำลูกค้ำของโรงเรียน	ในควำมหมำยของ	TQA	

จะกินควำมหมำยครอบคลุมถึงนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 ส่วนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจะครอบคลุมทั้งลูกค้ำ	ศิษย์เก่ำ	บุคลำกรของโรงเรียน	พันธมิตร	ผู้ส่ง

มอบ	คู่ควำมร่วมมือ

	 	 	 สิ่งที่ควรน�ำเสนอ	เช่น

 � ระดับที่จัดกำรศึกษำ	เปดสอนระดับใด	ชั้นไหนถึงชั้นไหน

 � กำรรับนักเรียน	 รับนักเรียนเป็นสหศึกษำ	 หรือรับนักเรียนเฉพำะ

ชำยล้วนหรือหญิงล้วน	

 � พื้นที่บริกำรของโรงเรียน	 (Catchment	area)	 ครอบคลุมหรือ

ให้บริกำรนักเรียนที่มำจำกพื้นที่/ชุมชนใด	 อำจระบุเป็นจังหวัด	

อ�ำเภอ/เขต	ต�ำบล/แขวง	หมู่บ้ำน	แล้วแต่กรณี	หำกมีข้อมูลจ�ำนวน

นักเรียนตัวป้อนในปจจุบันและแนวโน้มในอนำคตแสดงให้ดูได้ด้วย	

ก็จะเป็นกำรดี

 � จ�ำนวนนักเรียน	 ขนำดและรูปแบบของแผนชั้นเรียนเต็มรูปและ

แผนชัน้เรยีนรำยปี	เป็นเท่ำไร	อำจแสดงข้อมลูกำรรบันกัเรยีนย้อนหลงั	

3-5	 ปี	 เพื่อให้เห็นแนวโน้มของกำรให้บริกำร	Admission	 rate	

(ส�ำหรับระดบัประถมศกึษำ)	Transition	rate	(ส�ำหรับระดบัมธัยมศกึษำ)	

เป็นเท่ำไร	 และสัดส่วนกำรรับนักเรียนระหว่ำงโรงเรียนของเรำกับ

สังกัดอื่น	ๆ	เป็นเท่ำไร

 � แสดงข้อมลูที่โรงเรยีนจ�ำแนกกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเป็นกลุม่ใดบ้ำง	

เช่น	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 ศิษย์เก่ำ	 และข้อมูลควำมคำดหวังหรือ

ควำมต้องกำรที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อโรงเรียน
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3)	 ผูสงมอบและพันธมิตร	 หำกใช้รูปแบบของห่วงโซ่คุณค่ำ	(Value	Chain)	 และ	

เทคนิคเชิงระบบ	(System	Approach)	 มำพิจำรณำองค์กรที่มีลักษณะแบบ

โรงเรยีนซึง่ผลติภณัฑ์หรอืผลผลติของโรงเรียน	คอื	กำรให้บริกำรทำงกำรศกึษำ	

และผู้รับบริกำรโดยตรงก็คือตัวนักเรียน	 นักเรียนจึงเป็นตัวแสดงผลผลิตของ

โรงเรียน	จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ	ผลผลิตของโรงเรียนก็คือนักเรียนนั่นเอง	กระบวน

กำรผลิตก็คือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 ดังนั้นจึงอำจแยกพิจำรณำประเภท

ของผู้ส่งมอบผลผลิตได้เป็นสองระดับ	คือ	

 � ระดับประถมศึกษำ	 ต้นทำงหรือห่วงโซ่แรกของห่วงโซ่คุณค่ำ	 ก็คือ

ชุมชนหรือผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่บริกำรของโรงเรียน	(Catchment	

area)	ท่ีส่งบุตรหลำนเข้ำเรยีน	เมือ่เดก็เหล่ำนัน้ผ่ำนกระบวนกำรผลติ

ของโรงเรียนแล้ว	 ก็ส่งต่อไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษำซึ่งเป็นห่วงโซ่

ข้อต่อไป

 � ระดับมัธยมศึกษำ	 จะเริ่มจำกโรงเรียนประถมศึกษำเป็นตัวป้อน

นักเรียนเข้ำสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษำ	 แต่ผู้ปกครองและชุมชน

ก็ต้องถือว่ำเป็นส่วนควบที่ต้องติดมำกับนักเรียนโดยปริยำยอย่ำง

หลีกเลี่ยงมิได้	 จำกระบบของโรงเรียนมัธยมศึกษำก็จะมีอย่ำงน้อย

สองทำงเลือกในกำรส่งต่อ	 คือ	 ส่งต่อไปยังสถำบันระดับอุดมศึกษำ	

หรือทำงเลือกที่สอง	คือสถำนประกอบกำร	

	 	 	 ทั้งสองกรณี	 โรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนมัธยมศึกษำ	 มีกำร

สื่อสำร	 กำรประชำสัมพันธ์แนะน�ำโรงเรียนอย่ำงไรกับผู้ปกครอง/นักเรียน	

โรงเรียนต้นทำง	(กรณีระดับมัธยมศึกษำ)	 ให้รู้จักโรงเรียน	 และส่งบุตรหลำน

เข้ำเรียน	 และระหว่ำงที่นักเรียนยังเรียนอยู่ในโรงเรียน	 โรงเรียนมีกำรสื่อสำร

กับผู้ปกครองในกำรดูแลพัฒนำนักเรียนอย่ำงไร	 กำรสื่อสำรควรเป็นลักษณะ

แบบสองทำง	 เช่น	 กำรประชุมแบบ	face-to-face,	open	house,	e-mail	

เป็นต้น



57

	 	 	 ยังมีผู้ส่งมอบอีกประเภทหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรของ

โรงเรียน	ได้แก่	ผู้ที่ส่งสินค้ำหรือบริกำรต่ำง	ๆ	ให้โรงเรียน	เพื่อให้โรงเรียนสำมำรถ

ด�ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำได้	ได้แก่	วัสดุอุปกรณ์	ตลอดจนบริกำรต่ำง	ๆ	

ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน	 ผู้ส่งมอบประเภทนี้ที่ส�ำคัญที่ถือเป็นผู้ส่งมอบหลัก

มีใครบ้ำง	

	 	 	 ผู้ปกครอง	ชมุชน	ตลอดจนศษิย์เก่ำของโรงเรียนหรือกลุ่มสังคม	องค์กร	

หน่วยงำนอื่น	ๆ 	มีบทบำทต่อกำรบริหำรโรงเรียนและสนับสนุนโรงเรียนอย่ำงไร

	 	 	 โรงเรียนมีเครือข่ำยร่วมพัฒนำกับหน่วยงำน	 สถำบันกำรศึกษำใดบ้ำง

และมีกิจกรรมควำมร่วมมืออะไรบ้ำง	 ด�ำเนินกำรอย่ำงไร	 อำจมีตำรำงสรุป

แสดงบทบำทของแต่ละส่วน	เช่น
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	 2.	 สภำวกำรณ์ขององค์กร

	 ก.	สภำพแวดลอมดำนกำรแขงขัน
1)	 ล�ำดับในกำรแขงขัน

	 	 	 หัวข้อนี้โรงเรียนอำจแสดงข้อมูลในเรื่องจ�ำนวนโรงเรียนทั้งหมดที่มีอยู่

ในสองมิติคือ	 ภำพรวมในพื้นที่บริกำรของโรงเรียน	 และภำพรวมระดับจังหวัด

ที่โรงเรียนตั้งอยู่	 ข้อมูลที่แสดงในทั้งสองมิติจะเป็นข้อมูลเร่ือง	Admission	

Rates	 (ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษำ)	 และ	Transition	Rates	 (ส�ำหรับ

โรงเรียนมัธยมศึกษำ)	 และสัดส่วนกำรรับนักเรียนชั้น	 ป.1	 ม.1	 และ	 ม.4	 ซึ่ง

ก็แสดงใน	2	ลักษณะ	คือ	สัดส่วนกำรรับนักเรียนระหว่ำงโรงเรียนสังกัด	สพฐ.	

กับสังกัดอ่ืน	 ๆ	 และระหว่ำงโรงเรียนเรำกับโรงเรียนอื่นท่ีอยู่ภำยในสังกัด	 สพฐ.	

ด้วยกัน	

	 	 	 อีกประเด็นหนึ่งที่ควรน�ำเสนอ	 (ถ้ำมีข้อมูล)	 คืออันดับของโรงเรียน

เมื่อดูจำกผล	O-NET,	A-NET,	NT,	PISA,	TIMMS	 หรือผลอื่นใดที่สำมำรถ

น�ำมำใช้เปรียบเทียบ	หรือจัดอันดับผลสอบไว้

2)	 กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแขงขัน	

	 	 	 หัวข้อนี้ โรงเรียนจะต้องชี้ ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลถึง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	ส�ำหรับโรงเรียนแล้วก็คือควำมส�ำเร็จของโรงเรียน

ซึ่งต้องเป็น	Final	Output	คือนักเรียนนั่นเอง	กำรเปลี่ยนแปลงมีทั้งจำกปจจัย

ภำยนอกและปจจัยภำยใน	 โรงเรียนต้องวิเครำะห์ปจจัยตำมบริบทของตัวเอง

ซึ่งแต่ละโรงเรียนอำจเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้	 แต่ที่ส�ำคัญต้องเป็นปจจัยหลัก

ที่ส่งผลต่อโรงเรียนจริง	 ๆ	 อำจจะเป็นปจจัยจำกภำยนอกหรือภำยในเองก็ได้	

เช่น	บำงโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	Malcolm	Baldrige	National	Quaility	Award	

(MBNQA)	ได้วิเครำะห์ถึงปจจัยที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จของโรงเรียน	คือ

 � ต้องมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยด�ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์	

พันธกิจ	ค่ำนิยมหลัก	และแผนกลยุทธ์	

 � สรรหำ	 บรรจุแต่งต้ัง	 รักษำครูที่มีคุณภำพไว้	 โดยมีระบบที่จะ

เสริมสร้ำงสมรรถภำพครู	 และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพอย่ำง

มีประสิทธิผล
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 � กระบวนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงและ

สนับสนุน	Key	Learning-Centered	 ที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำที่แท้จริง

 � ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอนและกำรส่ือสำรกับผู้ปกครอง

และ	Stakeholders

 � ควำมร่วมมือ	สนับสนุนจำกชุมชน

 � สร้ำงระบบสำรสนเทศที่เอื้อต่อกำรตัดสินใจในกำรบริหำรและ

กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

 � กำรปรับ	class-size,	teaching	load	 และภำระงำนอ่ืน	(นอกจำก

กำรสอน)	ให้เหมำะสม	เพื่อให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน

 � กำรพฒันำหลกัสตูร	กำรวดัและประเมนิผลทีส่อดคล้องกบัมำตรฐำน	

	 	 	 ปจจยัเหล่ำนี	้หำกมกีำรเปลีย่นแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อควำมส�ำเร็จ

ของโรงเรียน	

3)	 แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

	 	 	 กำรเปรียบเทียบจะแตกต่ำงจำกกำรแข่งขัน	 ตรงที่กำรเปรียบเทียบนั้น

ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคู่แข่งขัน	 โรงเรียนสำมำรถเลือกคู่เปรียบเทียบได้หลำยระดับ	

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	ระดับภำค	ระดับประเทศ	ระดับภูมิภำค	หรือระดับโลก	และ

ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นโรงเรยีนเหมอืนกนั	จะเปรยีบเทยีบกบัองค์กรประเภทใดก็ได้	

แต่ไม่ว่ำจะเป็นกำรแข่งขนัหรอืเปรยีบเทยีบ	จะต้องระบตุวัวดัให้ชดัเจนว่ำจะแข่ง

หรอืจะเทยีบกนัในเรือ่งใดบ้ำง	ระบแุหล่งข้อมลูที่โรงเรยีนน�ำมำใช้ในกำรก�ำหนด

เป้ำหมำย	ส�ำหรับกำรเปรียบเทียบหรือกำรแข่งขันกับโรงเรียนอื่น	ๆ	ที่สำมำรถ

อ้ำงอิงได้	หรือหำกโรงเรียนจะท�ำกำรเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่ไม่ใช่โรงเรียน	

ก็ต้องระบุว่ำจะเทียบในด้ำนใด	และใช้แหล่งข้อมูลจำกที่ใด

	 ข.	บริบทเชิงกลยุทธ์
	 	 หัวข้อนี้จะพูดถึงควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของ

โรงเรยีน	ภำษำของ	TQA	ชำวโรงเรยีนฟงดแูลว้อำจจะแปลก	ๆ 	สงสัยว่ำมนัคอือะไร	

แต่ถ้ำบอกว่ำ	 ควำมท้ำทำยก็คืออุปสรรคอันเกิดจำกปจจัยภำยนอก	 และจุดอ่อน

อันเกิดจำกปจจัยภำยใน	หรือสิ่งที่ยังเป็นปญหำ	ขัดขวำงกำรพัฒนำไปสู่เป้ำหมำย

ปลำยทำง	ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ก็คือโอกำส	และจุดแข็ง	หรือควำมเก่ง	จุดเด่น

ของโรงเรียนนั่นเอง	 แค่นี้ก็คงร้องออ!	 กันแล้ว	 ไม่ต้องขยำยควำมกันให้มำกเรื่อง	

ชำวโรงเรียนคุน้เคยกนัด	ีคงบอกได้ว่ำ	จดุอ่อน	จดุแขง็	โอกำส	อุปสรรคของโรงเรยีน

มีอะไรบ้ำง	แต่พึงระวังว่ำขอให้เป็นจุดหลัก	ๆ	ทั้งอ่อนและแข็ง	โอกำสและอุปสรรค	

และวเิครำะห์ให้ครอบคลุมทัง้ระบบว่ำจดุอ่อน	จดุแขง็	โอกำส	และอปุสรรคเหล่ำนัน้	

มผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนของโรงเรยีนจรงิ	ๆ 	จ้ะ	ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ์ที่จะน�ำมำตอบในข้อนี้	จะได้มำจำกกำรวิเครำะห์	SWOT	ในหมวดที่	2	

แต่เกณฑ์	TQA	 ก�ำหนดไว้สี่ด้ำน	 คือ	 ด้ำนธุรกิจ/พันธกิจ	 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร	

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	และด้ำนทรัพยำกรบุคคล	
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	 ค.	ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร
  โรงเรยีนมรีะบบ/วธิกีำรอย่ำงไรในกำรประเมินผลกำรปรบัปรงุผลกำรด�ำเนนิงำน	

โรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	 ที่เป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำเร่ืองนี้	 มักจะบอกว่ำ

ใช้ระบบที่เรำคุ้นเคยกันดี	คือ	PDCA	(Plan	Do	Check	Act)	แต่	style	ของ	TQA	

จะปรับเปลี่ยนเป็น	PDSA	และในแต่ละขั้นต้องบอกว่ำท�ำอะไร	อย่ำงไร

 

	 	 Iredell-Statesville	Schools	(ISS)	 ได้สร้ำง	Performance	Excellence	

Model	 เป็นวัฒนธรรมกำรปรับปรุงที่ต่อเนื่อง	 โดยใช้ระบบ	PDSA	 และออกแบบ

ขั้นตอนกำรปรับปรุงเป็น	6	ขั้น	คือ

	 	 	 	 1.	 Validate	the	need	for	improvement

	 	 	 	 2.	 Clarify	purpose,	goals	and	measures

	 	 	 	 3.	 Adopt	and	deploy	an	approach	to	continual	improvement

	 	 	 	 4.	 Translate	the	approach	to	aligned	action

	 	 	 	 5.	 Analyze	the	results

	 	 	 	 6.	 Make	improvements

	 	 ISS	ใช้กระบวนกำร	PDSA	ในทุกภำคส่วนของโรงเรียน	ตั้งแต่ระดับบริหำร

จนถึงระดับห้องเรียน	

	 	 Montgomery	County	Public	Schools	(MCPS)	 ก็ใช้	PDSA	 ในระบบ

กำรปรับปรุงของโรงเรียน

Plan

Do

Act

Study
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	 นอกจำก	PDSA	 แล้วยังมีระบบอื่น	 ๆ	 ที่โรงเรียนจะคุ้นเคย	 และน�ำมำใช้ในระบบ

กำรปรับปรุงได้	เช่น	ISO	ที่หลำย	ๆ 	โรงเรียนเคยน�ำมำใช้	หรือ	Balanced	Scorecard	ก็น�ำมำใช้ได้	

หรือระบบอื่น	ๆ	ที่โรงเรียนเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมในกำรน�ำมำใช้กับโรงเรียน	

	 สิ่งที่ส�ำคัญที่	Guru	 ให้ค�ำแนะน�ำไว้คือ	 ผู้บริหำรโรงเรียนต้องคอยสร้ำงบรรยำกำศ

ให้เกิดกำรปรับปรุงทั่วทั้งโรงเรียน	 และสร้ำงนวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือเหล่ำนี้	 ผู บริหำร

ตองเลนบทผูชี้น�ำ	 และผูใหกำรสนับสนุนที่แข็งขัน	 หมั่นติดตำมประเมินควำมส�ำเร็จอยำงตอเนือ่ง	

ตลอดจนหำทำงบูรณำกำรให้กำรด�ำเนินกำรปรับปรุงโรงเรียนด้วยเคร่ืองมือและวิธีกำรเหล่ำนี้	

กลำยเป็นวิถีกำรท�ำงำนปกติและเป็นวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่ฝงลึกอยู่ในโรงเรียน
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หมวด 1 การนําองค�กร
	 TQA	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำองค์กรมำกจึงได้วำงหัวข้อนี้ไว้เป็นเรื่องแรกของ

กระบวนกำรท�ำ	 วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อดูว่ำผู้บริหำรองค์กร	 หรือผู้บริหำรโรงเรียนมีพฤติกรรม

ของควำมเป็นผู้น�ำหรือไม่	 แล้วมีวิธีกำรในกำรน�ำองค์กรอย่ำงไร	Guru	 ได้ให้ควำมแตกต่ำงของ

ผู้บริหำรกับผู้น�ำว่ำ	“Managers	do	the	things	right,	Leaders	do	the	right	things”	เพรำะฉะนั้น

ผูบ้รหิำรทีม่คีวำมเป็นผูน้�ำจงึจะน�ำองค์กรสูค่วำมส�ำเรจ็	อำจมคี�ำถำมว่ำ	แล้วผูน้�ำจะต้องมพีฤตกิรรม

เยี่ยงใดเล่ำจึงจะเรียกว่ำผู้น�ำ	เรื่องนี้ก็คงมี	Guru	หลำย	ๆ	ท่ำนให้ค�ำนิยำมไปต่ำง	ๆ	กัน	มี	Guru	

ที่เป็นที่ยอมรับกันมำกในด้ำน	management	คือ	Peter	F.Drucker	และ	Jim	Collins	ก็เห็นพ้องกัน

ในกฎแปดข้อของกำรเป็นผู้น�ำซึ่งเป็นงำนวิจัยของ	William	A.Cohen	 และได้ตีพิมพ์ในหนังสือ

ช่ือว่ำ	 “The	Stuff	of	Heroes	:	The	Eight	Universal	Laws	of	Leadership”	 กฎทั้งแปดข้อ

ประกอบด้วย

	 1.	 Maintain	absolute	integrity.
	 If	the	leader	lacks	integrity	of	character	he	is	not	fit	to	be	a	leader.

	 Drucker	เสริมว่ำ	“They	(followers)	may	forgive	a	man	a	great	deal	:	incompetence,	

ignorance,	insecurity	or	bad	manner.	But	they	will	not	forgive	him	lack	of	integrity.”

	 2.	 Know	your	stuff
	 Leadership	rests	on	being	able	to	do	something	others	cannot	do	at	all	or	find	

difficult	to	do.	แต่มีข้อแม้ว่ำ	ที่ท�ำได้เหนือคนอื่นนั้น	ต้องใช้	body	of	knowledge	ไม่ใช่ใช้วิธีกำร

นอกคอก

	 3.	 Declare	your	expectations
	 แต่มีข้อพึงระวังว่ำ	 ควำมคำดหวังหรือวัตถุประสงค์นั้นต้องเกี่ยวกับเรื่องงำน	 ไม่ใช่

เรื่องของตัวเอง



63

	 4.	 Show	uncommon	commitment
	 ผู้บริหำรที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	 ส่วนใหญ่จะมำจำกกำรไม่มี	commitment	 หรือมี	

แต่เป็น	wrong	commitment	ซึง่	Drucker	เสริมในประเดน็นีว่้ำ	จำกประสบกำรณ์พบว่ำ	ผูบ้ริหำรบำงคน

ที่มีประวัติผลงำนดี	 เมื่อก้ำวขึ้นสู ่ต�ำแหน่งสูงขึ้นขององค์กร	 แล้วก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ

กับกำรบริหำรงำนน้ัน	 มีสำเหตุพื้นฐำนมำจำก	inability	 หรือ	 “unwillingness	to	change	with	

the	demands	of	a	new	position”	Guru	บำงท่ำนเสริมว่ำ	“Different	situations	call	for	different	

types	of	leadership.”

	 5.	 Expect	positive	results
	 Drucker	บอกว่ำ	“Innovation	requires	a	change	leader	who	has	to	expect	positive	

results…”

	 6.	 Take	care	of	your	people
	 A	leader	has	responsibility	to	his	subordinates,	to	his	associates.

	 7.	 Duty	before	self
	 Leaders	have	a	duty	to	accomplish	the	mission	and	a	duty	to	take	care	of	those	

for	whom	they	are	responsible.	Addressing	a	leader’s	owns	need	must	come	only	after	

fulfilling	this	duty.	The	leader	cannot	act	in	personal	interests.	โดยเฉพำะผลประโยชน์ของ

ฝำยกำรเมืองที่ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชำติประชำชน	It	must	be	in	the	interests	of	

the	customer	and	the	worker.

	 8.	 Get	out	in	front
	 The	leader	must	be	where	the	work	is	the	most	challenging.	 เปรียบเสมือน	

ที่ใดมีทุกข์	ที่นั่นมีข้ำฯ	(ผู้น�ำ)

	 มีงำนวิจัยที่น่ำสนใจมิใช่น้อยอีกชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับกำรเป็นผู้น�ำ	 เป็นงำนวิจัยของ	

Daniel	Goleman	ซึ่งพบว่ำผู้น�ำที่เป็น	effective	leaders	ส่วนมำกจะมีสิ่งที่เรียกว่ำ	 “emotional	

intelligence”	อยู่ในระดับสูง	นอกเหนือจำกกำรที่ต้องมี	IQ	และ	technical	skills	แล้ว	นอกจำกนี้	

งำนวิจัยยังพบว่ำ	emotional	 intelligence	 ยังมีควำมสัมพันธ์กับ	effective	performance	 ด้วย	

เมื่อเปรียบเทียบอัตรำระหว่ำง	technical	skills,	IQ	 และ	emotional	intelligence	 ผลปรำกฏว่ำ	

emotional	intelligence	จะส่งผลต่อควำมส�ำเร็จของงำนมำกกว่ำตัวอื่น	ๆ	ถึงสองเท่ำในทุกระดับ	

ดงันัน้	emotional	intelligence	จงึมคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำกทัง้ต่อผลส�ำเรจ็ของงำน	และควำมเป็นผูน้�ำ
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	 งำนของ	Cohen	ชี้ให้เห็นถึงภำระหน้ำที่ที่ผู้น�ำพึงกระท�ำ	งำนของ	Goleman	แสดงถึง

เบ้ืองหลงัทีม่ำของส่ิงทีจ่ะสร้ำงควำมเป็นผูน้�ำ	งำนสองชิน้นีจ้งึดจูะสอดรบักนัอย่ำงด	ีหำกใครอยำก

เป็นผูน้�ำทีมี่ประสทิธภิำพ	หรอืหำกไม่หวงัถงึขัน้เป็นผูน้�ำ	แค่อยำกจะมี	outstanding	performance	

ก็ต้องมี	emotional	 intelligence	 เยอะ	 ๆ	 หรือหำกอยำกจะเป็นผู้น�ำ	 ก็ต้องท�ำหน้ำที่ตำมกฎ

แปดข้อให้ดี	 ท่ำนผู้อ่ำนอำจจะเริ่มสงสัยแล้วว่ำ	emotional	 intelligence	 หน้ำตำเป็นอย่ำงไร	

Goleman	บอกว่ำ	จรงิ	ๆ 	แล้ว	emotional	intelligence	เป็นกลุม่ของทกัษะห้ำประกำร	ประกอบด้วย

	 1)	 Self-awareness	 คือเป็นผู้มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งต่อ	 อำรมณ์	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	

ควำมต้องกำร	และแรงผลักดันของคน

	 2)	 Self-regulation	 ผู้บริหำรที่มี	 self-regulation	 จะเป็นคนที่ควบคุมควำมรู้สึก	

ควำมต้องกำรของตนเองได้	 ไม่เป็นทำสของอำรมณ์	 จะไม่แสดงควำมเกรี้ยวกรำด

กับลูกน้องแม้จะไม่พอใจ	 และจะท�ำงำนโดยมีจุดมุ่งหมำยที่ควำมส�ำเร็จของงำน

มำกกว่ำผลตอบแทนที่ได้รับ	ไม่ว่ำจะเป็นตัวเงินหรือต�ำแหน่ง

	 3)	 Motivation	 มีแรงจูงใจในกำรท�ำงำนให้ส�ำเร็จมำจำกภำยในตัว	 ไม่ใช่จำกส่ิงล่อใจ

ภำยนอก	 คนที่มี	motivation	 จะชอบท�ำงำนที่ท้ำทำย	 ใฝเรียนรู้	 มีควำมภูมิใจ

ในผลงำน	 มีควำมพยำยำมท�ำงำนให้ส�ำเร็จอย่ำงไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย	 มีควำม

ตื่นตัวตลอดเวลำ	และหำทำงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

	 4)	 Empathy	 หมำยถึงกำรเป็นคนที่เข้ำใจควำมรู้สึกของคนอ่ืน	 พิจำรณำควำมรู้สึก

ของผู้อื่นอย่ำงไตร่ตรอง	ใช้เหตุผล	แม้จะอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่ดี	ก็ไม่ท�ำให้ลูกน้อง

เสียขวัญ

	 5)	 Social	skill	ไม่ใช่แค่ทักษะทำงสังคม	แต่เป็นควำมสำมำรถในกำรพูด	สร้ำงควำม

กลมกลืน	ชักจูงให้ผู้ร่วมงำนท�ำงำนไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำรได้	
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	 ท่ำนผู้บริหำรทั้งหลำยพึงส�ำรวจตัวเองดูว่ำ	 ท่ำนมีพฤติกรรมที่จะเป็นผู้น�ำครบถ้วน

ทั้งแปดประกำรแล้วหรือยัง	 ถ้ำยัง	 ก็ลองปรับบทบำทซะใหม่	 หรืออำจจะต้องเสริมสร้ำงตัวเอง

ให้มีควำมเป็นผู้น�ำตำมหลักกำรของ	Goleman	 เพรำะกำรท�ำ	TQA	 ต้องกำรผู้บริหำรที่เป็นผู้น�ำ	

ผู้บริหำรประเภท	“เห็นชอบ	มอบ……”	ซะทุกเรื่อง	หรือเป็นผู้บริหำรประเภท	ไฟฟ้ำ	ประปำ	คือ	

เดินสำย	(ไม่เคยอยู่โรงเรียน)	หรือ	วำงมำตร	(มำด)	มัวแต่เตะท่ำว่ำข้ำคือนำย	Guru	ด้ำน	TQA	

บอกว่ำ	ใครกต็ำมทีเ่ป็นผูบ้รหิำรประเภททีก่ล่ำวมำนี	้กจ็งเลกิคดิจะท�ำ	TQA	ซะ	เพรำะท�ำไปกเ็ปล่ำ

ประโยชน์	มันจะ	Fail	เสียเงินเสียเวลำเสียอนำคต	(ผู้บริหำรโรงเรียนของเรำคงไม่เป็นอย่ำงนี้หรอก	

จริงไหม	ที่กล่ำวมำนี้เป็นกำรพูดถึงทั่ว	ๆ 	ไปตำมหลักกำร)	ควำมจริงผู้บริหำรโรงเรียน	เขำก�ำหนด

ต�ำแหน่งให้เป็น	ผูอํานวยการ	 ไม่ใช่	ผูสั่งการ	ดังนั้นสิ่งใดควรมอบ	ก็มอบ	สิ่งใดควรท�ำ	ก็จงท�ำ	

แต่กำรท�ำ	TQA	 ในหมวดที่หนึ่งคือ	 กำรน�ำองค์กรเป็นเรื่องที่	Guru	(คนเดิม)	 บอกว่ำ	 ผู้บริหำร

ต้องท�ำผู้บริหำรต้องนั่งหัวโตะ	 ท�ำงำนกับทีมเหมือนเป็นหัวหน้ำทีมที่พร้อมจะลุย	 หำกผู้บริหำร

ไม่นั่งอยู่หัวโตะแล้วไซร้	ท่ำนว่ำก็อย่ำคิดที่จะท�ำ	TQA	เลย	ถ้ำพร้อมที่จะท�ำแล้วก็ตำมมำ

	 ก่อนอื่นต้องอย่ำลืมว่ำ	TQA	นั้นถึงแม้จะแยกเป็นเจ็ดหมวด	แต่ทั้งเจ็ดหมวดเป็นเรื่อง

เดียวกัน	 โครงหลักของทั้งเจ็ดหมวดต้องออกไปจำกโตะที่ผู้บริหำรนั่งเป็นหัวหน้ำทีมอยู่	 ส่วนกำร

ท�ำรำยละเอียดแต่ละหมวดอำจแยกกันไปด�ำเนินกำรได้	 แต่ต้องประสำนให้ไปในทิศทำงเดียวกัน	

(align)	อย่ำไปตัง้คณะท�ำงำนเป็นเจด็คณะ	แล้วต่ำงคนต่ำงท�ำ	ไม่รู้เหนอืรู้ใต้	อย่ำงนีก้จ็บกนัละโยม	

(เหมือนบำงองค์กรท�ำอยู่)

	 ลองวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ	 (Value	Chain)	 ของโรงเรียนดูแล้วท่ำนจะเห็นภำพ

ควำมสัมพันธ์ของปจจัยต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนให้บรรลุผลส�ำเร็จ

ซึ่งปจจัยต่ำง	ๆ	เหล่ำนี้ก็จะถูก	TQA	จับมำใส่ไว้ในเกณฑ์ทั้งเจ็ดหมวด	

ผูปกครอง/สมำคมครู	ผูปกครอง

สพฐ./กฎระเบียบ

Higher	Education

ผูจำงงำน

ตัวปอน

คน				เงิน				IT				แผน				…..

เด็กอำยุ

ตำมเกณฑ์/

นักเรียน	ป.6/

นักเรียน	ม.3 รับนักเรียน		ดูแลนักเรียน		หลักสูตร		อำคำร		ครุภัณฑ์				…..

กระบวนกำรสนับสนุน

กระบวนกำรสรำงคุณคำ

	สังคม/ชุมชน

สมำคมศิษย์เก่ำ
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เริ่มด้วย
	 1.1	 กำรน�ำองค์กรโดยผูน�ำระดับสูง
	 สำระส�ำคัญของหัวข้อนี้ต้องกำรรู้ว่ำฝำยบริหำรของโรงเรียน	 ซึ่งน่ำจะประกอบด้วย	

ผู้อ�ำนวยกำร	รองผู้อ�ำนวยกำร	หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	เป็นกลุ่มหลักที่รวมกันเป็นทีมบริหำร

โรงเรียน	ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนจะก�ำหนดผู้ใดบ้ำงเป็นผู้บริหำรระดับสูง	(Senior	Leader)	

ไม่มีกติกำแน่นอนแต่ประกำรใด	 แต่ที่ขำดมิได้และเน้นมำก	 ๆ	 คือตัวผู้อ�ำนวยกำรด�ำเนินกำร

ในเรื่องต่ำง	ๆ	ต่อไปนี้อย่ำงไร

	 กรณีที่โรงเรียนจะเขียนรำยงำนเสนอเพ่ือขอรับรำงวัล	TQA	 อำจเกร่ินน�ำเร่ืองนี้

โดยกล่ำวถงึโครงสร้ำงองค์กรของโรงเรยีน	องค์ประกอบของทมีบรหิำรว่ำมผีูใ้ดบ้ำง	บทบำทหน้ำที่

ของทีมบริหำรและบุคลำกรในทีมว่ำใครมีบทบำทหน้ำที่อันใด	(ถ้ำมีกำรก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน)	

ซึ่งอำจจัดท�ำเป็นแผนภูมิแสดงให้เห็นชัดเจน	แล้วก็ลงสู่รำยละเอียดแต่ละประเด็น

	 ก.	วิสัยทัศน์	คำนิยม	และพันธกิจ	หัวข้อนี้มีค�ำถำมอยู่	3	เรื่องคือ	
1)	 วิสัยทัศน์และคำนิยม 

	 	 	 จะเหน็ได้ว่ำ	TQA	เน้นทีผู่น้�ำระดบัสูง	ผูบ้ริหำรโรงเรียนจงึหลีกเล่ียงไม่ได้

ที่จะต้องมีบทบำทอย่ำงส�ำคัญในกระบวนกำรนี้	 โดยเฉพำะผู้บริหำรโรงเรียน

มักจะเป็นผู้เห็นโลกกว้ำง	 ทั้งมีโอกำสรับรู้ข่ำวสำรข้อมูลมำกกว่ำบรรดำครู

ในโรงเรียนจึงเหมำะที่จะเป็นผู้ชี้ให้เห็นทิศทำงของโรงเรียนในอนำคต	(จะเอำแบบ

ใกล้หรือไกลก็แล้วแต่	แต่อย่ำเอำแบบฝนให้ไกลไปไม่ถึง)	ที่กล่ำวมำนี้มิใช่จะให้	

ผอ.	 มำน่ังก�ำหนดวิสัยทัศน์โดยล�ำพังแต่เดียวดำย	 เพรำะกระบวนกำรก�ำหนด

วิสัยทัศน์ที่ดีนั้นต้องเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของ	stakeholders	 เพื่อร่วมกันคิด	

แต่มิใช่ตั้งคณะท�ำงำนไปก�ำหนดวิสัยทัศน์มำโดยที่ผู้บริหำรยังงง	 ๆ	 อยู่เลยว่ำ

วิสยัทัศน์ของโรงเรยีนตัวเองหมำยถงึอะไร	(เรือ่งนีเ้ป็นปรำกฏกำรณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ

กบัหน่วยงำนแห่งหน่ึง	แต่อำจจะมีอกีหลำย	ๆ 	แห่งทีเ่ป็นเช่นนี)้	เหตกุำรณ์นีเ้ป็น	

indicator	ให้เหน็ว่ำ	ผูบ้รหิำรน่ำจะไม่มีส่วนร่วม	(หรือมีน้อยมำก)	ในกระบวนกำร

ก�ำหนดวิสัยทัศน์	Guru	 ด้ำน	TQA	 บอกว่ำหำกจะน�ำโรงเรียนให้เป็นองค์กร

แห่งควำมเป็นเลศิ	กำรก�ำหนดเป้ำหมำยปลำยทำงของโรงเรยีน	ผอ.	ต้องลงแรง	

(สมอง)	ด้วยตัวเอง	เหมือนอย่ำงท่ีโรงเรียนหลำย	ๆ 	โรงที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	

ท�ำคือ

	 สำระส�ำคัญของหัวข้อนี้ต้องกำรรู้ว่ำฝำยบริหำรของโรงเรียน	 ซึ่งน่ำจะประกอบด้วย	
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 � องค์คณะที่จะเป็นตัวกำรในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ประกอบด้วย	

ฝำยบริหำรของโรงเรียน	(อย่ำลืมตัว	 ผอ.)	 ครู	(บำงแห่งมีนักเรียน

ด้วย)	หรืออำจมี	ผู้ปกครอง	ชุมชน	ศิษย์เก่ำ	ผู้ส่งมอบ	ร่วมด้วยก็ได้

 � จัดให้มีกำรสื่อสำรแบบสองทำงเพื่อให้ได้แนวทำงในกำรก�ำหนด

วิสัยทัศน์	 ซึ่งอำจท�ำได้หลำยรูปแบบ	 เช่น	 สัมภำษณ์	 พูดคุย	

อย่ำงไม่เป็นทำงกำร	 กำรประชุม	 กำรแสดงควำมเห็นผ่ำนเว็บไซต์	

ประเด็นค�ำถำมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนำคต	เช่น

 � เรำต้องกำรให้โรงเรียนของเรำมีรูปร่ำงหน้ำตำอย่ำงไรในอนำคต

 � อะไรคือตัวจักรส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนให้เกิดกำรพัฒนำ

 � เรำจะท�ำงำนเป็นทีมอย่ำงไรเพื่อให้บรรลุสิ่งที่คำดหวัง

 � โดยศักยภำพของโรงเรียน	เรำควรมุ่งควำมเป็นเลิศในด้ำนใด

 � เรำจะยกระดับโรงเรียนขึ้นเท่ำใด

 � ถ้ำเรำจะเปรียบเทียบควำมเก่ง	เรำจะเปรียบกับโรงเรียนใด

	 	 	 	 	 ฯลฯ

	 	 	 เม่ือได้ค�ำตอบแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ป้อนเข้ำสู ่กระบวนกำรก�ำหนด

วิสัยทัศน์	ค่ำนิยม	พันธกิจและกลยุทธ์	ซึ่งเป็นกระบวนกำรเดียวกัน	เพียงแต่	TQA	

เขำน�ำไปแสดงไว้ใน	3	แห่งคือ	ผลที่ได้จำกกระบวนกำรคือ	วิสัยทัศน์	พันธกิจ

และกลยทุธ์ของโรงเรียนทีก่�ำหนดไว้	มีอะไรบ้ำง	กน็�ำไปบอกไว้ในโครงร่ำงองค์กร	

ส่วนหมวดที่	1	ก็จะบอกแค่ว่ำกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	ค่ำนิยม	พันธกิจ	มีวิธีกำร

อย่ำงไรและทีส่�ำคญัผู้บริหำรมีส่วนเกีย่วข้องอย่ำงไร	กบ็อกไป	ส่วนเร่ืองกลยทุธ์

และกำรวิเครำะห์	SWOT	ก็น�ำไปเล่ำต่อในหมวดที่	2	
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	 	 	 เรื่องกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 มีแนวคิดที่แตกต่ำงแบบไม่ห่ำงกันนักอยู่	

2	แนว	คือแนวแรกให้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ก่อนเลย	คือวำดภำพควำมคำดหวังของ

โรงเรียนที่อยำกเห็น	อยำกให้เป็นซะก่อน	(กรณีนี้เหมือนมี	SWOT	ในใจอยู่แล้ว	

คือรู้อยู่แล้วว่ำ	โรงเรียนของเรำมีจุดแข็ง	จุดอ่อนอะไรบ้ำง	และมีสิ่งอันใดที่เป็น

ตัวช่วยเสริมหรือช่วยซ�้ำ)	แล้วค่อยวิเครำะห์	SWOT	เมื่อได้	SWOT	แล้วก็มำปรับ

วิสัยทัศน์ให้เหมำะสมกับสภำวะที่โรงเรียนเป็น/ที่โรงเรียนเผชิญอยู่อีกครั้งหนึ่ง	

เพรำะบำงทีที่ก�ำหนดไว้	 วิสัยทัศน์อำจจะเข้ำลักษณะ	 ฝนให้ไกลแต่ไปไม่ถึง	

เมื่อปรับได้เข้ำที่แล้วจึงก�ำหนดพันธกิจ	 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน	 กลยุทธ์ให้

ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์	ถึงตรงนี้ขอย�้ำว่ำ	ทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ต้องสอดคล้องกัน	

ต้องตรวจสอบให้ดี	 อย่ำให้ไปคนละทำงซึ่งพบได้บ่อย	 ๆ	 อีกแนวคิดหนึ่ง	

ให้วิเครำะห์	SWOT	ก่อน	คือส�ำรวจศักยภำพควำมพร้อมรบของโรงเรียนก่อน	

จึงค่อยก�ำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้ำประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน	

ตบท้ำยด้วยกลยุทธ์	 ให้สอดคล้องกัน	 โรงเรียนจะเลือกท�ำแบบไหนก็ได้	

ตำมใจโยม	

	 	 	 มข้ีอพงึระวงัส�ำหรบักำรก�ำหนดวสัิยทศัน์ทีส่�ำคญัมำก	ๆ 	อกีประกำรหนึง่

ซึ่ง	Guru	ด้ำน	TQA	ได้ย�้ำไว้ว่ำ	Vision	นั้นอย่ำให้เป็นวิสั้นจนไม่เห็นอะไรเลย	

หรืออย่ำฝนให้ไกลจนไปไม่ถึง	 โดยหลักของวิสัยทัศน์	 ต้องมีควำมท้ำทำย	

แต่ก็ต้องมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน	ไม่เลื่อนลอย	เช่น	ก�ำหนดว่ำโรงเรียนจะเป็นเลิศ	

กจ็ะมคี�ำถำมตำมมำมำกมำย	อำทิเช่น	จะเป็นเลศิเรือ่งอะไร	ทีว่่ำเลศิ	เลศิแค่ไหน	

จะเทียบกับใคร	 หรือกับอะไร	 ต้องเอำให้ชัดเจน	 วิสัยทัศน์จึงต้องมี	goal	of	

excellence	เกณฑ์ของ	TQA	จึงก�ำหนดให้มีคู่เทียบ

	 	 	 สมมุติว่ำขั้นตอนนี้โรงเรียนได้ร่ำงวิสัยทัศน์มำแล้ว	 ก่อนจะประกำศ

เป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน	 ก็น่ำจะลองหยั่งเชิงเพื่อดูว่ำวิสัยทัศน์ที่ร่ำงมำนั้น

จะเป็นทีย่อมรบัของมหำชนหรอืไม่	เพรำะถ้ำคนส่วนใหญ่โดยเฉพำะชำวโรงเรียน

ไม่เหน็ด้วย	กำรน�ำไปเป็นธงในกำรน�ำทำงโรงเรียนคงเป็นเร่ืองล�ำบำก	จงึควรท�ำให้

เกิดกำรยอมรับก่อน	ก็ใช้วิธีกำรสื่อสำรสองทำงให้มีกำร	feedback	เหมือนเดิม	

เมื่อได้วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และค่ำนิยมที่จะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้ทั่ว

ทั้งโรงเรียนแล้ว	 ผู้บริหำรระดับสูงควรช่วยกันออกแบบระบบหรือกระบวนกำร

ที่เรียกว่ำ	 “ระบบกำรน�ำองค์กร”	(Leadership	System)	 เพื่อใช้ในกำรส่ือสำร	

ถ่ำยทอด	 เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันทั่วทั้งโรงเรียน	

เพื่อขับเคลื่อนทุกองคำพยพในโรงเรียน	 สู่วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด	 และให้เกิด

ควำมยั่งยืน	



69

	 	 	 ระบบกำรน�ำองค์กรที่ชัดเจน	จะช่วยให้ผู้บริหำรทุกคนเห็นภำพรวมของ

ระบบบรหิำรว่ำ	ในกำรขบัเคลือ่นองค์กรไปสูว่สิยัทศัน์ทีต้่องกำรนัน้	ควรประกอบด้วย

กระบวนกำรที่จ�ำเป็นอะไรบ้ำง	 ส่ิงที่ทุกคนต้องช่วยกันท�ำคือ	 กำรพยำยำม

บูรณำกำรทุกกระบวนกำรในระบบกำรน�ำองค์กร	 ให้มุ่งส่งเสริมควำมส�ำเร็จ

ของกำรบรรลุวิสัยทัศน์	 และหมั่นประเมินควำมส�ำเร็จของระบบกำรน�ำองค์กร

เป็นระยะ	เพื่อหำทำงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 	 ผู้บริหำรจะต้องมีวิธีกำรในกำรสื่อสำรวิสัยทัศน์และค่ำนิยม	 ไปยังครู

และผู้เกี่ยวข้อง	วิธีกำรสื่อสำรที่เป็นแบบสองทำงซึ่งมีอยู่หลำยรูปแบบ	โรงเรียน

เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน	

 

	 	 	 อีกตัวอย่ำงหนึ่งของ	Montgomery	County	Public	Schools	(MCPS)	

ในกำรก�ำหนดและถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม	
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2)	 กำรสงเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม	

	 	 	 Guru	 บอกว ่ำองค ์กรที่ เป ็นเ ลิศจะต ้องยึด ม่ันประพฤติปฏิบัติ

ตำมกฎหมำย	 และมีจริยธรรม	 ซึ่งผู้น�ำระดับสูงจะต้องมีบทบำทในกำรชี้น�ำ	

เป็นแบบอย่ำง	ส่งเสรมิและก�ำกบัดแูลอย่ำงจริงจงั	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบคุลำกรทกุระดบั	

ยึดมั่นต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	และมีจริยธรรมในกำรท�ำงำน

	 	 	 กำรส่งเสรมิให้เกิดบรรยำกำศดงักล่ำวในองค์กร	ควรด�ำเนนิกำรอย่ำงเป็น

ระบบหรือเป็นกระบวนกำร	อำทิ	

	 	 	 1.	 ก�ำหนดจริยธรรมที่พึงยึดถือ	และนโยบำยด้ำนนี้ที่ชัดเจน

	 	 	 2.	 สื่อสำรเรื่องเหล่ำนี้ด้วยตนเองในโอกำสต่ำง	ๆ	อำทิ	 กำรปฐมนิเทศ

ครูใหม่	กำรประชุมครู	เป็นต้น

	 	 	 3.	 จัดกิจกรรมที่สนับสนุนเรื่องเหล่ำนี้

	 	 	 4.	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่ำนี้ด้วยตนเอง

	 	 	 5.	 ก�ำหนดและติดตำมตัววัดผลควำมส�ำเร็จด้ำนนี้อย่ำงสม�่ำเสมอ

	 	 	 กรณีตัวอย่ำงของ	MCPS	 ผู ้บริหำรระดับสูง	 (Senior	 Leaders)	

โดยควำมร่วมมอืของทกุฝำย	ได้ตกลงทีจ่ะสร้ำงวฒันธรรมทีจ่ะส่งเสรมิให้ทกุคน

ประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกกฎหมำยและมีจริยธรรม	 ทุกคนยอมรับข้อตกลง

ที่จะสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่จะมุ่งไปที่ควำมส�ำเร็จของนักเรียน	 ข้อตกลงนี้

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่ำนิยมของโรงเรียน	 จะก�ำหนดควำมคำดหวัง

ที่จะให้ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติอย่ำงมืออำชีพ	(professional)	 ตลอดเวลำ	

ซึ่งรวมถึงกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและจริยธรรม	 ซึ่งจะมีกำรอบรม	

ฝกปฏิบัติในเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง	 มีกำรจัดท�ำคู่มือส�ำหรับผู้บริหำรเพื่อส่ือสำร

ถึงควำมคำดหวังให้ประพฤติปฎิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม	 ในคู่มือ

จะกล่ำวถึงกฎหมำย	 นโยบำย	 ข้อก�ำหนด	 ระเบียบปฏิบัติต่ำง	 ๆ	 ที่ทุกคน

ต้องยึดถือปฏิบัติ	อำทิ

 � Ethics	Policy	 เป็นข้อก�ำหนดในเร่ืองจริยธรรมที่ทุกคนใน	MCPS	

ต้องปฏิบัติ

 � Employee	Conflict	of	Interest	Regulation	กล่ำวถึงวิธีกำรในกำร

หลีกเลี่ยงกำรขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

 � Human	Relations	Policy	 เป็นกรอบในกำรสร้ำง	 กำรปฏิบัติและ

กำรรักษำควำมสัมพันธ์ของบุคลำกร	 กำรบริกำร	 และกิจกรรม

ที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งในด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และสมรรถนะ

ของบุคลำกรอย่ำงมีวัฒนธรรม

 � The	Student	Rights	and	Responsibilities	 (SRR)	Policy	

เป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับนักเรียนประพฤติอย่ำงเหมำะสม
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3)	 กำรสรำงองค์กรที่ยั่งยืน 

	 	 	 กำรสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กร	 เป็นภำระหน้ำที่ที่ส�ำคัญประกำรหนึ่ง

ของผู้บริหำร	องค์ประกอบที่ท�ำให้องค์กรมีควำมยั่งยืน	ประกอบด้วย

 � กำรสร้ำงบรรยำกำศและวฒันธรรมทีท่�ำให้บคุลำกรทกุคน	มุง่ปรับปรุง

ผลกำรด�ำเนินกำร	 มุ่งบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	

เพื่อเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	(High	Performing	Organization)

 � กำรเป็นองค์กรที่มุ่งสร้ำงนวัตกรรม

 � กำรเป็นองค์กรที่มีควำมคล่องตัวสูง

 � กำรมุ่งสร้ำงองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง	 และเป็น

ผู้น�ำด้ำนผลกำรด�ำเนินกำร

 � กำรสร้ำงวัฒนธรรมบุคลำกร	 ให้มุ่งเน้นกำรส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดี

ให้แก่ลูกค้ำ	(Excellent	Customer	Experience)	และส่งเสริมควำม

ผูกพันของลูกค้ำ

 � กำรสร้ำงบรรยำกำศเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้	 ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคล		เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

 � กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทักษะควำมเป็นผู้น�ำอย่ำงต่อเนื่อง	

 � กำรวำงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง	 และกำรพัฒนำผู ้น�ำในอนำคต	

เพื่อควำมต่อเนื่องขององค์กร

	 	 	 ในกำรสร้ำงควำมยัง่ยนืนัน้	ผูบ้รหิำรควรมกีระบวนกำรในกำรสร้ำงปจจัย

แห่งควำมยั่งยืนเหล่ำนี้ที่ชัดเจน	 โดยกำรทบทวนว่ำในแต่ละปจจัย	 ได้มีกำร

ด�ำเนนิกำรอย่ำงไรอยูแ่ล้วบ้ำง	จำกนัน้ให้พจิำรณำว่ำในแต่ละปจจยั	จะใช้วธิกีำร	

แนวทำง	หรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรใด	ก�ำหนดเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำม

ยั่งยืนขององค์กรให้ชัดเจน

	 	 	 ที่กล่ำวมำนี้เป็นข้อแนะน�ำของผู้เชี่ยวชำญด้ำน	TQA	ที่โรงเรียนควรยึด

เป็นแนวในกำรสร้ำงควำมยั่งยืน	 แต่อำจต้องปรับให้เข้ำกับบริบทของโรงเรียน	

ทีนี้ลองดูตัวอย่ำงจำกโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	

	 	 	 I-SS	 บอกว่ำผู้บริหำรระดับสูงใช้หลำย	 ๆ	 วิธีในกำรสร้ำงควำมยั่งยืน	

รวมถึงกำรใช้เกณฑ์ของ	Baldrige	 ในกำรพัฒนำระบบกำรน�ำองค์กรและ

กำรจัดกำร	 ผู้บริหำรระดับสูงใช้ประโยชน์จำกกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน

ครึ่งปี	 และกำรทบทวนกระบวนกำรวำงแผน	 กำรวิเครำะห์และปรับปรุง

ประสิทธิผลของระบบกำรน�ำองค์กร	 กำรที่มีระบบกำรตรวจสอบกระบวนกำร

ทบทวนกำรด�ำเนนิงำนจะมีประโยชน์อย่ำงมำก	และมีผลต่อกำรปรับปรุงคณุภำพ

ของโรงเรียน	 ปจจัยหนึ่งที่ท�ำให้	 I-SS	 ประสบควำมส�ำเร็จ	 บรรลุวิสัยทัศน์

ที่จะเป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนโดยกำรกระตุ้นให้นักเรียน

มีควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้	 คือกำรให้คุณค่ำของกำรบริหำรโดยใช้ข้อมูล	

(management	by	fact)	และกำรมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
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	 	 	 MCPS	กเ็หมอืนกบั	I-SS	ที่ใช้เกณฑ์ของ	Baldrige	เป็นตวัช่วยในกำรน�ำ

และบริหำรโรงเรียน	และ	MCPS	ก็สร้ำงองค์กรที่ยั่งยืนโดย

 � ใช้กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์อย่ำงเป็นระบบ	 ซึ่งเป็นพื้นฐำนของ

กำรสร้ำง	MCPS	ให้ยั่งยืน

 � กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ	ควำมสำมำรถของครูและบุคลำกร	รวมทั้ง	

กำรสรรหำ	กำรบรรจุครูที่มีคุณภำพ	ตลอดจนกำรให้ค�ำปรึกษำและ

พัฒนำ	และมีกำรประเมินโดยใช้มำตรฐำนสูง

 � ผูบ้รหิำรระดบัสงูจะเข้ำรับกำรอบรมใน	Public	Education	Leadership	

Project	 กับมหำวิทยำลัย	Harvard	 เพื่อเสริมสร้ำงภำวะผู้น�ำ	 และ

ที่	Professional	Learning	Communities	Institute	จะมีกำรศึกษำ

แบบ	case	studies	 ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียน	 สำมำรถสร้ำงทีมงำนที่

เป็น	high-performing	teams

	 	 	 ผูบ้รหิำรระดบัสงูใช้วธิกีำรและกระบวนกำรต่ำง	ๆ 	เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อม

ที่จะสนับสนุนในกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร	 กำรท�ำให้บรรลุพันธกิจและ

วตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์	กำรสร้ำงนวตักรรม	กำรท�ำให้เป็นองค์กรทีม่คีวำมคล่องตวั

และกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกร	

	 		 	 จำกตัวอย่ำง	 จะเห็นได้ว่ำกำรด�ำเนินกำรสร้ำงควำมยั่งยืนของโรงเรียน

ทั้งสอง	มีควำมสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ท�ำให้องค์กรเกิดควำมยั่งยืนข้ำงต้น	

โรงเรียนอำจน�ำแนวทำงนี้ไปใช้	 โดยเร่ิมที่กำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน

ที่ผ่ำนมำ	ซึ่งเป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญมำกที่เรำมักไม่ค่อยได้ท�ำกัน	กำรทบทวน

จะต้องควบคู่ไปกับกำรวิเครำะห์	เพื่อท�ำให้รู้ว่ำ	กำรที่ผลกำรด�ำเนินงำนออกมำ

เป็นเช่นนี้	 ไม่ว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์	 เป้ำหมำยตำมที่ได้ก�ำหนดไว้หรือไม่

ก็ตำม	เกิดจำกปจจัยใด	ถ้ำเป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรค	จะได้หำทำงป้องกัน	แก้ไข	

ถ้ำเป็นจุดแขง็หรอืโอกำส	กจ็ะได้เสริมให้แกร่งขึน้	โดยใช้องค์ประกอบทัง้แปดข้อ

เป็นไกด์น�ำทำง	เพื่อพัฒนำโรงเรียนให้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน	



73

	 ข.	กำรสื่อสำรและผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กร
 	 1)	 กำรสื่อสำร	

	 	 	 กำรสื่อสำรภำยในองค์กรโดยผู ้น�ำระดับสูงถึงบุคลำกรทุกระดับ	

ถือเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นภำยในองค์กร	 กำรสื่อสำรในแบบที่กล่ำวมำนี้ส�ำหรับโรงเรียน

คงไม่มีปญหำ	 เพรำะปกติโรงเรียนจะมีกำรประชุมครูทั้งโรงเรียนอยู่เสมอ	

ซึง่กเ็ป็นรูปแบบหน่ึงของกำรส่ือสำรสองทำง	แต่ประเดน็ทีค่วรพจิำรณำคอื	สำระ

กำรประชุม	 สมควรแก่กำรประชุมครูทั้งโรงเรียนหรือไม่	 และผู้บริหำรได้ท�ำให้

บรรยำกำศกำรสือ่สำรสองทำงทีเ่ปดกว้ำง	ตรงไปตรงมำเกดิขึน้ในโรงเรยีนอย่ำง

แท้จริงหรือยัง	 บำงทีกำรประชุมครูทั้งโรงเรียนกรณีที่เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่	

มคีรจู�ำนวนมำก	กำรจะให้ครทูกุคนมโีอกำสแสดงควำมคดิเหน็	อำจไม่สะดวกนกั	

จึงต้องมีวิธีกำรอื่น	 ๆ	 ที่จะท�ำให้เกิดกำรสื่อสำรสองทำงที่มีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล	เป็นกำรสื่อสำรที่ใกล้ชิด	ซึ่งนอกจำกจะได้ประโยชน์จำกกำรสื่อสำร

แล้ว	ยงัท�ำให้เกดิควำมผูกพนัในหมู่คณะอกีด้วย	เร่ืองนี้โรงเรียนมีควำมเชีย่วชำญ

อยู่แล้ว	 ขอเพียงแต่ให้มีกำรน�ำมำใช้ให้เกิดผลอย่ำงแท้จริง	 เวลำเขียนรำยงำน	

อำจท�ำเป็นตำรำงสรุปวิธีกำรสื่อสำร	ผู้เกี่ยวข้อง	ควำมถี่ของกำรสื่อสำร	เหมือน

อย่ำงของ	I-SS

	 	 	 อีกสิ่งหนึ่งซึ่ง	Guru	 บอกว่ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ผู้บริหำรจะต้องด�ำเนินกำร	

คอื	กำรจดัให้มีรำงวลัและกำรยกย่องชมเชย	ทีน่อกเหนอืจำกกำรให้ค่ำตอบแทน

ปกติ	 สิ่งนี้จะเป็นอำวุธที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่จะช่วยยกระดับควำมผูกพัน

ของครู	 กำรจัดระบบรำงวัลและยกย่องชมเชย	 ก็ควรท�ำให้เป็นกระบวนกำร	

นัน่คอื	มผีูร้บัผดิชอบ	มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยว่ำจะให้รำงวลัและชืน่ชมเรือ่งใดบ้ำง	

(ซึ่งควรเป็นเร่ืองที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จขององค์กร)	 จำกนั้นก�ำหนดรูปแบบ

และหลักเกณฑ์กำรให้รำงวัล	และติดตำมประเมินผลพฤติกรรมและควำมส�ำเร็จ

ที่เกิดขึ้น	 เพื่อหำทำงปรับปรุง	ที่ส�ำคัญผูบริหำรจะตองมีบทบำทเชิงรุกในเรื่อง

เหลำนี้
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2)	 กำรท�ำใหเกิดกำรปฏิบัติกำรอยำงจริงจัง	

	 	 	 บทบำทส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งของผู ้บริหำร	 คือ	 กำรกระตุ ้นให้ครู

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจัง	(Focus	on	action)	เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	 ปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร	 และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน	 วิธีกำร

ทีผู่บ้รหิำรอำจเลอืกใช้ได้	เช่น	กำรก�ำหนดเป้ำหมำยทีช่ดัเจน	กำรวำงระบบ	KPI	

(Key	Performance	Indicator)	ให้เชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์	และวสัิย

ทัศน์ของโรงเรียน	 และมีกำรติดตำมอย่ำงสม�่ำเสมอ	 นอกจำกนี้	Guru	 ย�้ำว่ำ	

บทบาทน้ีตลอดจนบทบาทในหมวดที ่1 โดยเฉพาะ 1.1 เปนบทบาทของผูบรหิาร

ทีท่านไมสามารถมอบหมายใหคนอืน่ทาํแทนได ทานตองดาํเนนิการดวยตนเอง 

	 	 	 สิง่ทีผู่บ้รหิำรโรงเรยีนทัง้	I-SS	และ	MCPS	ปฏบิตัิในหวัข้อนีเ้หมอืนกนัคอื	

กำรกระตุ้นครูด้วยกำรก�ำกับ	ติดตำม	ตำมตัวชี้วัดที่ได้ก�ำหนดไว้	ดังนั้นภำรกิจ

ในกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์	 ตั้งแต่กำรวิเครำะห์	SWOT	 ก�ำหนดวิสัยทัศน์	

พันธกิจ	วัตถุประสงค์องค์กร	จนถึงกำรก�ำหนดกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ท่ำนผู้บริหำร

จะละเลยไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้	 ในกระบวนกำรนี้	 แม้ท่ำนผู้บริหำรจะไม่ได้ลงมือท�ำ

ด้วยตนเอง	(แต่ถ้ำท่ำนจะมส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอนกจ็ะเป็นเร่ืองทีด่แีละน่ำชืน่ชม)	

แต่ก็ขอให้มีส่วนในกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งหมด	 ให้ไป

ในทศิทำงเดยีวกนั	และตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรพฒันำ	ยกระดบัคณุภำพ

ของนักเรียน	 ตัวชี้วัดที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์จะเป็นแม่บทของตัวชี้วัด

ในหมวดอื่น	ๆ	ที่จะต้องสอดรับกัน	จึงต้องท�ำให้ถูกต้อง	เหมำะสมตั้งแต่ต้นมือ	

ท่ำนผู้บริหำรจึงควรได้ดู	 ได้รู้	 ได้เห็นตั้งแต่แรก	 และตัวชี้วัดเหล่ำนี้จะเป็น

ตัวชี้วัดที่ท่ำนผู้บริหำรจะต้องใช้ในกำรก�ำกับ	ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลของ

กำรปฏิบัติงำน	 ซ่ึงเท่ำกับเป็นกำรติดตำม	 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของครู

ไปในตัว	 ผู้บริหำรจึงต้องก�ำหนดระยะเวลำให้ชัดเจนในกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	

หรือให้มีกำรรำยงำนกำรด�ำเนินกำรเป็นระยะ	 ซึ่งอำจก�ำหนดเป้ำหมำยหรือ	

milestone	 ระหว่ำงทำงก่อนที่จะถึงเป้ำหมำยปลำยทำง	 ซึ่งนอกจำกเป็นกำร

กระตุ้นให้มีกำรปฏิบัติแล้ว	 ยังใช้ประโยชน์เพื่อวิเครำะห์แนวโน้มของผลที่จะ

เกิดขึ้น	หำกผิดพลำดไปจำกที่วำงไว้จะได้ปรับแก้ให้ทันท่วงที	
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	 1.2	 กำรก�ำกับดูแลองค์กรและควำมรับผิดชอบตอสังคมในวงกวำง	

	 ก.	กำรก�ำกับดูแลองค์กร
	 	 1)	 ระบบกำรก�ำกับดูแลองค์กร	

	 	 	 กำรก�ำกบัดแูลองค์กรทีด่	ีเป็นองค์ประกอบส�ำคญัประกำรหนึง่ในกำรสร้ำง

ให้องค์กรยั่งยืน	 โดยหลักกำรแล้วส่ิงที่จะต้องด�ำเนินกำรคือ	 กำรวำงระบบกำร

ก�ำกับดูแลให้เกิดสิ่งต่อไปนี้

 � เกิดควำมรับผิดชอบในกำรบริหำร	 เช่น	 มีกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์	

มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องบรรลุ	มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

เป็นประจ�ำทุกเดือน	เป็นต้น

 � รบัผดิชอบด้ำนกำรเงนิ	เช่น	ต้องท�ำแผนงบประมำณ	รำยงำนสถำนะ

ทำงกำรเงินเป็นประจ�ำทุกเดือน	เป็นต้น

 � กำรด�ำเนนิกำรจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	ไม่เกดิผลประโยชน์ทับซ้อน	

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลองค์กรจะต้องได้รบักำรคดัเลอืกอย่ำงโปร่งใส	

และมีนโยบำยในกำรเปดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ชัดเจน

 � มีกำรตรวจสอบทั้งภำยนอกและภำยใน	ด้วยผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระ

 � มีวิธีกำรที่มีประสิทธิผล	 ในกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

	 	 	 จำกหลักกำรดังกล่ำวมำนี้	เป็นเรื่องที่โรงเรียนได้ปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้ว	

กรณทีีต้่องท�ำรำยงำนเสนอผูต้รวจประเมนิ	โรงเรยีนกช็ีแ้จงในสิง่ที่ได้ด�ำเนนิกำร

ว่ำในแต่ละประเด็น	ได้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไร

2)	 กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำร	

	 	 	 หัวข้อนี้จะเน้นไปที่กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของฝำยบริหำร

ของโรงเรียนและใช้ผลนี้ในกำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน	 ส�ำหรับโรงเรียน

ของเรำ	กค็อืกำรขึน้เงินเดอืนประจ�ำปี	ซึง่ในระบบรำชกำร	จะมีกำรประเมนิปีละ

สองครัง้	ดงัทีท่รำบกนัดอียูแ่ล้ว	หวัข้อนี้โรงเรยีนกเ็พยีงแสดงให้เหน็ว่ำ	โรงเรียน

มีกระบวนกำรในกำรประเมินผลอย่ำงไร	 มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอย่ำงไร	

เชื่อมโยงกับผลกำรด�ำเนินกำรของโรงเรียนอย่ำงไร	
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	 ข.	กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม	
1)	 กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ	

	 	 	 หัวข้อนี้เน้นไปที่กำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนในเร่ือง	 กำรจัดกำรเรียน

กำรสอน	กำรให้บรกิำร	และกำรปฏิบตังิำนทีต้่องปฏบิตัติำมกฎหมำย	กฎระเบยีบ

ต่ำง	 ๆ	 และพิจำรณำว่ำในกำรปฏิบัติงำนน้ัน	 จะมีส่วนใดที่อำจส่งผลกระทบ

ในเชิงลบต่อสังคมบ้ำง	 ซึ่งอำจเป็นด้ำนสุขภำพ	 สิ่งแวดล้อม	 มลภำวะของเสีย	

ตลอดจนควำมปลอดภัย	 รวมทั้งโรงเรียนควรมีวิธีค้นหำ	 และคำดกำรณ์

ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน	 เช่น	

กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของชุมชนรอบโรงเรียน	 กำรศึกษำผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม	สุขอนำมัย	และควำมปลอดภัย	เป็นต้น

	 	 	 เมื่อทรำบผลกระทบเชิงลบเหล่ำนั้นแล้ว	 รวมทั้งส่ิงที่สำธำรณะ

ให้ควำมส�ำคัญ	 โรงเรียนก็ต้องจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	 และก�ำหนดมำตรกำร

ในกำรด�ำเนินกำรในเชิงรุก	 เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบ	 ในกำรด�ำเนินกำร	

โรงเรียนควรก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนี้	

รวมทั้งตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่ชัดเจนในแต่ละเร่ือง	 และจัดให้มีกำรติดตำม

ผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนนี้อย่ำงสม�่ำเสมอ

	 	 	 นอกจำกกำรดูแลผลกระทบเชิงลบเหล่ำนี้แล้ว	 โรงเรียนอำจขยำยผล

ไปถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	 เช่น	มำตรกำรประหยัดน�้ำ	 ไฟฟ้ำ	หรือ

กำรใช้วัสดุ	Recycle	เป็นต้น	

2)	 กำรประพฤติปฏิบัติอยำงมีจริยธรรม	

	 	 	 กำรประพฤตปิฏบัิติอย่ำงมจีริยธรรมในหวัข้อนี	้จะหมำยถงึกำรด�ำเนนิกำร

ของโรงเรียนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้แก่	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	คู่ควำม

ร่วมมือ	ผู้ส่งมอบ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	ๆ	เช่น	กำรรับนักเรียนด้วยวิธีกำร

ที่เสมอภำค	 เป็นธรรม	 กำรประพฤติปฏิบัติตัวของผู้บริหำร	 ครูต่อนักเรียน	

ผู้ปกครอง	 อย่ำงมีไมตรีจิต	 ถูกต้องและเหมำะสมกับสถำนภำพ	 กำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง	กำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน	อำคำรประกอบต่ำง	ๆ 	ที่ได้มำตรฐำน	ค�ำนึงถึง

ประโยชน์ใช้สอย	ด�ำเนินกำรด้วยวิธีกำรที่โปร่งใส	เป็นธรรม	
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	 	 	 ผู้เชีย่วชำญแนะน�ำว่ำ	โรงเรียนควรจดัท�ำคูมื่อจริยธรรม	หรือจรรยำบรรณ

ของโรงเรียนให้ชัดเจน	และสื่อสำร	เผยแพร่	พร้อมทั้งก�ำหนดมำตรกำรในกำร

ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงทั่วถึงทั้งโรงเรียน	 เช่น	 กำรประกำศนโยบำย	

ในกำรไม่ให้มกีำรละเมดิจรยิธรรมในทกุกรณ	ีให้มกีำรอบรมในเรือ่งนี	้กำรสือ่สำร

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มรับทรำบ	เป็นต้น	และต้องมีมำตรกำรในกำรก�ำกบั

ดูแล	 และป้องปรำมให้เกิดกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด	 โดยจะต้องก�ำหนด

ตัววัดและเป้ำหมำยที่ชัดเจน	 ตลอดจนมีกำรติดตำมผลลัพธ์ควำมส�ำเร็จของ

กำรส่งเสริมด้ำนจริยธรรมและอัตรำกำรละเมิดจริยธรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 	 	 MCPS	ได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิให้มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและจริยธรรม	

โดยมีกำรจัดท�ำคู่มือ	 “Student	Rights	and	Responsibilities	Handbook”	

คณะกรรมกำรบริหำร	ได้ก�ำหนดนโยบำยด้ำนจริยธรรมตั้งแต่ปี	1983	ให้ยึดถือ

ปฏิบัติ	ทั้งสมำชิก	ผู้บริหำร	และบุคลำกร	และมีกำรออกกฎระเบียบ	ข้อบังคับ

เพื่อให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมนโยบำย	 ก�ำหนดกระบวนกำรส�ำคัญ	 ตัววัด	

และเป้ำหมำย	เพื่อให้มีกำรปฏิบัติและกำรติดตำม	

	 	 	 ส�ำหรับผู ้ส ่งมอบของ	MCPS	 ก็ต ้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทำง

จริยธรรมด้วย	 เช่น	 กำรก่อสร้ำง	 สถำปนิกและวิศวกร	 ก็ต้องมีใบอนุญำต

และอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ	American	Institute	of	Architects	

	 	 	 I-SS	ก็มีกำรจัดอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม	และมีกำรขยำยผลและติดตำม	

online	

	 	 	 เร่ืองท�ำนองนี	้โรงเรียนของเรำกค็งปฏบิตักินัอยูแ่ล้ว	ไม่ว่ำจะเป็นแนวของ	

MCPS	หรือ	I-SS	จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ของโรงเรียน	เพียงแต่อำจจะยังไม่มีกำรท�ำ

เป็นคู่มือ	เผยแพร่เท่ำนั้น	
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	 ค.	ควำมรับผิดชอบตอสังคมในวงกวำง	และ	กำรสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ	
1)	 ควำมผำสุกของสังคมในวงกวำง	

	 	 	 หัวข้อนี้หมำยรวมถึงควำมผำสุกและผลประโยชน์ของสังคม	 กำรสร้ำง

ควำมสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ

	 	 	 ส�ำหรบัองค์กรประเภทโรงเรยีนแล้ว	หวัข้อน้ีเป็นภำระหน้ำทีข่องโรงเรียน

อยูแ่ล้ว	เรำจดักำรศกึษำกเ็พือ่สร้ำงคนด	ีคนเก่ง	ให้สังคม	เป็นก�ำลังในกำรพฒันำ

เศรษฐกิจ	สังคม	และประเทศ	โรงเรียนคงน�ำเรื่องนี้ชี้แจงได้	แต่โรงเรียนอำจมี

โครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรนี้อีกต่ำงหำก	 เช่น	 ประเภทกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม	

อนุรักษ์ธรรมชำติ	 อนุรักษ์พลังงำน	 รีไซเคิล	 ผลิตเชื้อเพลิงจำกขยะ	 ฯลฯ	

โดยเฉพำะโรงเรียนที่เข้ำโครงกำรโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล	 จะมีกิจกรรม

ที่ฝกให้นักเรียนมีควำมเป็นพลโลก	 มีจิตสำธำรณะ	 รับผิดชอบสังคม	 ซึ่งล้วน

เป็นกำรสร้ำงควำมผำสุกและประโยชน์ให้สังคมในวงกว้ำงทั้งสิ้น	

2)	 กำรสนับสนุนชุมชน	

	 	 	 โรงเรียนกับชุมชนเป็นของคู่กันมำนำนแล้ว	เพียงแต่บอกว่ำ

 � ชุมชนของโรงเรียนมีชุมชนอะไรบ้ำง	 และมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร

เลือกชุมชนดังกล่ำว

 � มีกิจกรรมอะไรบ้ำงที่โรงเรียนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน	

สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน	 ผู้บริหำร	 คณะครูและนักเรียน	

มีบทบำทอย่ำงไรในกำรพัฒนำชุมชน

	 	 	 สิ่งที่โรงเรียนต้องท�ำคือ	 กำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 ตัววัดควำมส�ำเร็จของ

กำรสนับสนุนชุมชน	เพื่อกำรติดตำม	ปรับปรุง	พัฒนำให้ดีขึ้นต่อไปตำม	style	

ของ	TQA
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ�
	 กำรวำงแผนกลยทุธ์ถอืว่ำเป็นพระเอกของเร่ือง	เป็นกรอบในกำรด�ำเนินกำรของโรงเรยีน

ในด้ำนต่ำง	ๆ	ที่จะพัฒนำไปสู่ควำมเป็นเลิศ	กำรวำงแผนจะต้องใช้ข้อมูลจำกหมวด	4	ซึ่งข้อมูล

ก็ต้องปรับให้สนองตอบต่อกำรวำงกลยุทธ์	 และกำรวำงกลยุทธ์ก็จะส่งผลให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้

ในหมวดที่	4	 ด้วย	 วัตถุประสงค์ของแผนจะมุ่งให้เกิดผลในหมวดที่	3	 ซึ่งต้องปรับกระบวนกำร

ในหมวดที่	6	 และพัฒนำครูในหมวดที่	5	 ให้สอดคล้องกันทั้งระบบ	 ขอยํ้าวาทั้งทุกองคาพยพ 

ทุกระบบยอยของโรงเรียนตอง align ใหไปในแนวทางเดียวกัน	 เปรียบดังถนนทุกสำยมุ่งสู ่

กรงุโรม	ผลจำกกำรเปลีย่นแปลงนีจ้ะไปแสดงทีห่มวดที	่7	โรงเรยีนจงึต้องให้น�ำ้หนกัและควำมส�ำคญั

กับเรื่องนี้ให้มำก	อย่ำท�ำเป็นเหมือนอย่ำงที่หลำย	ๆ ๆๆ	ท่ำน	เคยกล่ำวว่ำ	กำรท�ำแผนก็เหมือนกับ

กำรท�ำตำรำงสอน	คือ	ถึงเวลำก็ท�ำ	ควำมจริงก็เป็นค�ำพูดที่ไม่ผิด	เพรำะกำรท�ำแผนก็ต้องมีรอบ

เวลำของกำรท�ำ	 แต่ค�ำพูดนี้อำจจะออกไปทำงประชดประชันหน่อย	 คือเหมือนกับท�ำไปอย่ำงนั้น	

ไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญมำกนักถึงไม่ให้เลย	 แผนที่ออกมำจึงเป็นอะไรก็ไม่รู ้	 ท�ำแล้วก็ไม่ได้ใช้

ที่เรียกกันว่ำ	planนิ่ง	 เร่ืองนี้เม่ือยี่สิบกว่ำปีก่อน	 นักศึกษำของมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง	 ได้ท�ำ

วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโทในหัวข้อนี้	 กลุ่มประชำกรในกำรวิจัยก็คือโรงเรียนมัธยมศึกษำ

ของกรมสำมัญศึกษำ	 และผลกำรวิจัยก็ออกมำอย่ำงนี้จริง	 ๆ	 ฉะนั้นตอนนี้เรำเป็น	 สพฐ.	 แล้ว

และก็อยู่ในโลก	digital	 และโรงเรียนก�ำลังพัฒนำระบบบริหำรด้วยเทคนิคของ	TQA	 ก็หวังว่ำ

เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในยุคนี้

	 แม้ว่ำหัวเรื่องจะชื่อกำรวำงแผนกลยุทธ์	 แต่	TQA	 มองไปตลอดแนวตั้งแต่วิธีกำร

ในกำรท�ำ	 กระบวนกำรขั้นตอน	 กำรถ่ำยทอดแผนให้บุคลำกรในโรงเรียนได้รับรู้และน�ำไปปฏิบัติ	

จนกระทั่งได้ผลออกมำแล้วไปเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่วำงไว้	 ดังนั้นค�ำล้อเลียนที่ว่ำ	planนิ่ง	

จึงไม่ควรเกิดขึ้นในโรงเรียนของเรำ	 ในหัวข้อนี้จะเน้นที่สองเรื่องใหญ่	 คือกำรวำงแผนและกำรน�ำ

แผนไปปฏบัิต	ิทัง้สองเรือ่งนีเ้ป็นสิง่ที่โรงเรยีนคุน้เคยเป็นอย่ำงด	ีเพยีงแต่ถ้ำโรงเรยีนจะเสนอขอรับ

กำรประเมิน	ต้องท�ำ	paper	เล่ำวิธีกำรกำรวำงแผนและกำรน�ำแผนสู่กำรปฏิบัติให้ผู้ประเมินรู้
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	 โรงเรียนอำจจะสับสนว่ำกำรวำงแผนกลยุทธ์จะจัดท�ำในระยะเวลำกี่ปี	 เรื่องนี้มีควำม

เป็นมำพอสมควร	กล่ำวคือในอดีต	เรำ	(ระดับกรม)	จะท�ำแผนทั้งหมด	3	ฉบับ	คือแผนระยะยำว	

เป็นแผนระยะ	 5	 ปีตำมระยะเวลำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 เรียกว่ำ	

แผนพัฒนำกำรศึกษำปี….ถึงปี….	จำกแผนระยะ	5	ปี	ก็ตัดออกมำเป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ	

1	ปี	หรือเรียกว่ำแผนพัฒนำกำรศึกษำประจ�ำปี	แผนฉบับนี้ท�ำขึ้นเพื่อน�ำไปขอเงิน	ซึ่งมักจะได้เงิน

น้อยกว่ำที่ขอไป	จึงต้องกลับมำท�ำแผนใหม่อีกฉบับ	เป็นแผนใช้เงินตำมที่ได้รับ	เรำเรียกแผนฉบับ

หลังนี้ว่ำแผนปฏิบัติกำร	และแผนที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้ยังใช้วิธีกำรวำงแผนแบบ	system	approach	

ต่อมำมีกำรเปลี่ยนแปลงในระบบกำรจัดท�ำงบประมำณ	(ค�ำว่ำงบประมำณ	หลำยท่ำนเข้ำใจผิดว่ำ

หมำยถึงเงิน	ควำมจริงงบประมำณไม่ใช่เงิน	แต่เป็นแผนใช้เงิน	กำรท�ำงบประมำณจึงเป็นกำรท�ำ

แผนใช้เงิน)	ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงหลำยครั้งหรืออำจเรียกว่ำวิวัฒนำกำรก็น่ำจะได้	คือระบบเดิม	ๆ

ที่พวกเรำคุ้นเคยกันดีจะเรียกว่ำ	Line-Item	Budgeting	System	ต่อมำเปลี่ยนเป็น	Performance	

Budgeting	System	(ระบบนี้บ้ำนเรำไม่ได้น�ำมำใช้)	แล้วก็เปลี่ยนอีกเป็น	Planning	Programming	

Budgeting	System	 หรือเรียกง่ำย	 ๆ	 ว่ำ	PPBS	 หรือ	PPB	 ประเทศไทยประกำศใช้ระบบน้ี

เมือ่ปี	2525	โดยเปล่ียนมำจำกระบบแรกคอื	Line-Item	แต่กเ็ปล่ียนแต่หน้ำตำ	วธิกีำรยงัคงเป็นแบบ	

Line-Item	อยู	่ซึง่ท�ำให้ระบบงบประมำณขำดประสทิธภิำพและประสิทธผิล	จงึเกดิกำรเปล่ียนแปลง

อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทันสมัยตำมกระแสโลกเป็น	Performance	Based	Budgeting	System	

หรือ	PBB	 แล้วก็ปรับอีก	 โดยเน้นกำรน�ำกลยุทธ์มำเป็นกลไกในกำรพัฒนำงำนเป็น	Strategy	

Performance	Based	Budgeting	System	หรือ	SPBB	และใช้อยู่จนทุกวันนี้	แต่	ๆ ๆๆ	ประเทศไทย

อันเป็นที่รักของเรำก็ยังคงหลงใหลได้ปลื้ม	 ยังรักยังหวงแหนระบบ	Line-Item	 มิเส่ือมคลำย	

แม้ชือ่จะเปลีย่นไปอย่ำงไร	วธิกีำรข้ำงในยงัเหมอืนเดมิ	โรงเรียนกยั็งคงขำดอิสระและควำมคล่องตวั

ในกำรใช้เงินเฉกเช่นในอดีตอันไกลโพ้น

	 กำรเปลี่ยนแปลงระบบงบประมำณที่กล่ำวมำนี้	 ส่งผลกระทบต่อวิธีกำรวำงแผน	ตั้งแต่

งบประมำณระบบ	PPBS	 ที่บอกว่ำจะต้องมีกำรวำงแผนระยะยำว	 จัดท�ำโครงกำรในกำรพัฒนำ	

ส�ำนักงบประมำณจะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้ตำมโครงกำร	 แต่กำรปฏิบัติหำเป็นเช่นนั้นไม่	

(เป็นอย่ำงไร	 ผู้อ่ำนเดำเอำเอง)	 ต่อมำสู่ยุค	PBB	 และ	SPBB	 ที่ให้เปลี่ยนวิธีกำรวำงแผน

จำกแบบเดิมที่ใช้	System	approach	ที่เริ่มจำกกำรวิเครำะห์ปญหำซึ่งเป็นเรื่องของอดีตจนน�ำไปสู่

กำรท�ำโครงกำรเพื่อแก้ปญหำ	 มำเป็นวิธีกำรวำงแผนที่อิงอนำคตเป็นหลัก	 เรียกว่ำกำรวำงแผน

กลยุทธ์	 มำจำกภำษำอังกฤษว่ำ	Strategy	 ซ่ึงค�ำ	 ๆ	 นี้บ้ำนเรำน�ำมำใช้	 จำกค�ำ	 ๆ	 เดียวก็เรียก

ซะสองชื่อ	 คือ	 ยุทธศำสตร์ชื่อหนึ่ง	 และกลยุทธ์อีกชื่อหนึ่ง	 ทหำรใช้ค�ำยุทธศำสตร์	 ภำคธุรกิจ

ใช้ว่ำกลยุทธ์	พอภำครำชกำร	(พลเรือน)	น�ำมำใช้	ก็ใช้ทั้งสองชื่อ	ก็พำกันงงว่ำมันต่ำงกันอย่ำงไร	

(ไม่ตอบ	 ปล่อยให้งงต่อ)	 แผนกลยุทธ์จัดท�ำเป็นแผนระยะยำว	 แล้วก็ต้องท�ำแผนขอตังซึ่งเดิม

เคยท�ำปีเดียว	 ก็ปรับเปลี่ยนเป็นหลำยปี	 เรียกว่ำ	 กรอบประมำณกำรรำยจ่ำยระยะปำนกลำง	

(Medium	Term	Expenditure	Framework	:	MTEF)	 ซึ่งจัดท�ำเป็นระยะ	3-4	 ปี	 เมื่อได้ตังแล้ว

ก็น�ำไปจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรเหมือนเดิม
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	 จุดเน้นอีกประกำรหนึ่งของงบประมำณระบบ	PBB	 หรือ	SPBB	 ก็ตำม	 คือเน้นที่	

final	output	 ซ่ึงก็คือตัวนักเรียน	 กล่ำวคือ	output	 จะแบ่งเป็น	 intermediate	output	 และ	

final	output	พูดง่ำย	ๆ 	intermediate	output	ก็คือ	output	ที่ไม่ใช่นักเรียน	ซึ่งจะมีโครงกำรจ�ำนวน

มำกที่ท�ำแล้วไม่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง	 เช่นโครงกำรพัฒนำครู	 เป้ำหมำยของโครงกำรอยู่ที่ครู	

ไม่ใช่นักเรียน	 ครูจึงเป็น	 intermediate	output	 กำรจัดท�ำโครงกำรประเภทนี้	 จึงต้องดูให้ดีว่ำ	

เมื่อท�ำแล้วส่งผลต่อนักเรียนจริง	ๆ	

	 ตัวแปรอีกประกำรหนึ่งที่มีผลต่อกำรท�ำแผนในแง่ของระยะเวลำ	 คือ	 พ.ร.บ.	 บริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	ซึ่งได้ก�ำหนดให้รัฐบำลต้องจัดท�ำแผนบริหำรรำชกำร	ซึ่งเป็นแผนระยะ	4	ปี

ตำมวงรอบของรัฐบำล	 เป็นกรอบให้ส่วนรำชกำรไปจัดท�ำแผนให้รองรับกับแผนบริหำรรำชกำร	

แต่เรียกชื่อว่ำ	แผนปฏิบัติรำชกำร	ระยะเวลำ	4	ปีเหมือนกัน	และทั้งสองแผนก็จัดท�ำแบบแผนกลยุทธ์	

ส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นฝำยปฏิบัติ	 ก็ต้องท�ำแผนเพิ่มอีกสองแผน	 คือ	MTEF	 เพื่อของบประมำณ	

และอย่ำงเคย	 เงินที่ได้ย่อมน้อยกว่ำที่ขอ	 ส่วนรำชกำรก็ต้องปรับโครงกำร/กิจกรรมตำมวงเงิน

ที่ได้จัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติกำร	

	 พอมำถึงระดับโรงเรียน	 โรงเรียนก็ควรท�ำแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำ

โรงเรียน	โดยให้มีควำมเชื่อมโยงกับแผนของ	สพฐ.	แผนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ระยะเวลำในกำรท�ำ

แผนก็ควรเป็นระยะ	4	 ปีเหมือนส่วนกลำง	 และก็ไม่ต้องท�ำแผนระยะ	5	 ปี	 ส่วนแผนขอเงินหรือ	

MTEF	 ตอนนี้โรงเรียนยังไม่ต้องท�ำเพรำะส่วนกลำงคิดแทนอยู่	 แต่ก็หวังว่ำในอนำคต	(อันไกล)	

เมื่อ	สพฐ.	ดวงตำเห็นธรรม	ก็อำจจะยอมให้เขตพื้นที่กำรศึกษำ/โรงเรียนท�ำ	MTEF	เอง	จะได้เป็น	

SBM	 ขึ้นมำอีกนิด	 แผนอีกฉบับที่โรงเรียนต้องท�ำคือแผนปฏิบัติกำร	 ท�ำตำมวงเงินที่โรงเรียน

คำดว่ำจะมี	 ซึ่งโรงเรียนก็ได้ท�ำเป็นปกติอยู ่แล้ว	 แต่มีข้อสังเกตว่ำ	 แผนที่ท�ำนั้นขอให้เห็น

เป็นรูปธรรม	คือเห็น	action	ได้จริง	ๆ	แผนปฏิบัติกำรที่ดีต้องตอบให้ได้ตำมสูตร	4W1H1M	คือ	

ใคร	ท�ำอะไร	ที่ไหน	เมื่อไร	อย่ำงไร	และใช้งบประมำณเท่ำไร	ที่ส�ำคัญมำก	ๆ	ก็คือตรง	อย่ำงไร	

นี่แหละที่ขำดไม่ได้	แต่มักไม่ค่อยพบในแผนปฏิบัติกำร
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	 2.1	 กำรจัดท�ำกลยุทธ์	:	องค์กรมีวิธีกำรอยำงไรในกำรจัดท�ำกลยุทธ์	

	 ก.	กำรจัดท�ำกลยุทธ์
	 	 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรวิเครำะห์และก�ำหนดกลยุทธ์

	 	 หัวข้อนี้	TQA	 อยำกรู้วิธีกำร	 กระบวนกำรที่โรงเรียนใช้ในกำรวำงแผน

กลยทุธ์	จำกตวัอย่ำงของโรงเรยีนที่ได้รับรำงวลั	MBNQA	กมั็กจะพร้อมใจกนับอกว่ำ	

โรงเรียนใช้กระบวนกำรแผนซ้อนแผน	 ในกำรวำงแผน	 คือใช้	Deming	cycle	

หรือที่รู้จักกันเป็นอย่ำงดีว่ำ	PDCA	 แต่ปรับตำมแบบฉบับของ	TQA	 เป็น	PDSA	

ดังเช่นวิธีกำรของโรงเรียน	Montgomery	 แต่โรงเรียนไม่จ�ำเป็นต้องใช้วิธีนี้ก็ได้	

ใช้ตำมที่โรงเรียนท�ำอยู่	 แต่ดูไปดูมำก็ไม่น่ำจะหนีไปจำก	PDSA	 ซักเท่ำไร	 อย่ำ

ลืมว่ำกระบวนกำรวำงแผนของโรงเรียนไม่ได้เร่ิมจำกศูนย์	 คือไม่ใช่เพิ่งท�ำคร้ังนี้

เป็นครั้งแรก	เรำท�ำแผนกันมำนำนแล้ว	ณ	ปจจุบันโรงเรียนได้มีแผนอยู่แล้ว	และ

เมื่อถึงรอบที่จะต้องท�ำแผนฉบับใหม่	 ก็ควรต้องเร่ิมจำกกำรทบทวนแผนเก่ำกับ

ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ	 เพรำะถ้ำไม่รู้ผลที่ผ่ำนมำแล้วเรำจะเดินต่อกันอย่ำงไร	

ดังประโยคอมตะที่ว่ำ	 “If	we	can’t	measure,	we	can’t	manage.	If	we	can’t	

measure,	we	can’t	improve.”	กำรทบทวนผลกำรด�ำเนนิงำนจะเป็นตวัช่วยชี้ให้เหน็

ช่องทำงกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุ	วัตถุประสงค์	เป้ำหมำย	วิสัยทัศน์	

ดงันัน้โรงเรยีนจงึต้องเริม่ขัน้แรกของกำรวำงแผนด้วยกำรน�ำผลที่ได้จำกกำรประเมนิ

ตำมตัวชี้วัดมำพิจำรณำ	 โดยเฉพำะตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ	Final	output	 หรือก็คือผล

ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนโดยตรง	 ส่วนจะดูแค่ไหน	 อะไรบ้ำงก็อยู่ที่คณะท�ำแผนของ

โรงเรียนจะพิจำรณำ	แต่ที่แน่	ๆ 	ก็ผลกำรเรียน	ทั้งที่วัดโดยโรงเรียนเองและที่วัดโดย

หน่วยงำนอื่น	ควรน�ำมำแสดงให้หมด	ผล	O-NET	A-NET	GAT	PAT	PISA	TIMSS	

ผลที่ได้จำกหน่วยงำนภำยนอก	นอกจำกจะชีว้ดัทีต่วันกัเรยีนแล้ว	ยงัจะสะท้อนระบบ

กำรวัดผลของโรงเรยีนว่ำมคีวำมแม่นตรงเพยีงไร	หรอืทีพ่ดูง่ำย	ๆ 	ว่ำเชือ่ถอืได้หรอืไม่	

ผลที่ได้ไม่ว่ำดีหรือไม่	 ก็ต้องวิเครำะห์ว่ำเกิดจำกปจจัยใด	 โดยเฉพำะผลที่ไม่ค่อย

จะสู้ดี	 ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ	 ต้องวิเครำะห์ให้รู ้แน่ว่ำ	 มีปจจัยใดบ้ำง

ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอน	 และน่ำจะส่งผลต่อนักเรียนรุ่นต่อไปด้วย	

เพรำะผลกำรเรียนที่เกิดขึ้นนั้น	เป็นผลกำรเรียนของนักเรียนรุ่นที่ผ่ำนมำ	นักเรียน

ต่ำงกลุ่มกัน	ใส่	treatment	เดียวกัน	ผลก็อำจต่ำงกันได้	จึงต้องดูให้ดีว่ำจะมีปจจัย

ตัวใดบ้ำงที่ยังคงอยู่เป็นปญหำต่อไปแม้จะเปลี่ยนกลุ่มนักเรียนแล้วก็ตำม	 ยิ่งถ้ำ

สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกภำยในเปล่ียนแปลงไป	 ย่อมส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำน

ของโรงเรียน	จึงต้องวิเครำะห์สภำพแวดล้อมประกอบกำรพิจำรณำด้วย	โดยเฉพำะ

สภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	เช่น	ด้ำนเทคโนโลยี	กระบวนการ

ที่มีการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมา การปรับองคกรใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการเชนนี้ Guru ทานวาจะทําใหองคกร

เกิดความยั่งยืนในระยะยาว 
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	 	 อีกประกำรหนึ่ง	 อย่ำลืมว่ำองค์ประกอบของกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ

มีมำกมำยหลำยประกำร	 เช่นตำมแผนภำพ	 ทุกวันนี้เรำมองไปที่ปจจัยเดียว	 คือ

ตัวครูว่ำเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ	 ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง	

แต่เรำเน้นไปทีค่วำมด้อยคณุภำพของครเูพยีงประเดน็เดยีว	โดยไม่ได้ให้ควำมส�ำคญั

ในเรื่องควำมขำดครู	ภำระงำนทั้งงำนกำรสอนและงำนที่ไม่ใช่กำรสอนและกำรดูแล

นกัเรยีน	แต่มำมุ่งแก้เฉพำะกำรพฒันำครูอย่ำงเดยีว	และทีร้่ำยกว่ำน้ันคอืกำรพฒันำ

แบบเหมำโหล	 โดยขำดกำรท�ำ	Training	needs	 กำรพัฒนำเป็นสิ่งจ�ำเป็น	 โลกมี

กำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ	กำรพัฒนำจะท�ำให้ครูตำมทันโลก	กำรเป็นคนทันสมัย

ต้องมีกำรพัฒนำ	 แต่กำรพัฒนำโดยไม่มีข้อมูลว่ำใครบ้ำงควรได้รับกำรพัฒนำ	

และพัฒนำเรื่องอะไร	 จึงไม่น่ำจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนัก	 เพรำะไม่อำจแก้ปญหำได้	

เข้ำท�ำนอง	 ทันสมัยแต่ไม่พัฒนำ	 (Modernization	without	Development)	

หรือพัฒนำเทียมแฝง	 (Pseudomorphic	Development)	 กำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ	จึงต้องวิเครำะห์และแก้ให้ครอบคลุมตัวแปรหรือปจจัยทั้งหมด	นอกจำก

ผลกำรเรียนแล้ว	ก็น่ำจะดูเรื่องพฤติกรรม	คุณธรรม	จริยธรรม	กรณีโรงเรียนที่เข้ำ

โครงกำรมำตรฐำนสำกล	ก็ต้องเพิ่มตัวชี้วัดตำมโครงกำรด้วย
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		 	 อีกเรื่องหน่ึงที่ควรมีข้อมูลน�ำมำพิจำรณำด้วย	 คือเร่ืองของส่วนแบ่ง

กำรตลำดและประสิทธิภำพในกำรผลิต	 ส ่วนแบ่งกำรตลำดหรือ	Market	

share	 ส�ำหรับโรงเรียนก็จะดูจำกอัตรำเข้ำเรียน	 ป.1	 อัตรำกำรเรียนต่อ	

ม.1	 และ	 ม.4	 และสัดส่วนกำรรับนักเรียนในพื้นที่บริกำร	 (Catchment	area)	

ซึ่งจะบอกปริมำณกำรรับนักเรียนเทียบกับโรงเรียนอื่น	 ๆ	 ว่ำกำรรับนักเรียนของ

โรงเรียนที่ผ่ำนมำจนปจจุบัน	 มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร	 ถ้ำอัตรำกำรเข้ำเรียน/

เรียนต ่อ/สัดส ่วนลดลง	 แสดงว ่ำโรงเรียนของเรำได ้ รับควำมนิยมลดลง	

ในทำงกลับกัน	 ถ้ำอัตรำกำรเรียนต่อ/สัดส่วนเพิ่มขึ้น	 ก็แสดงว่ำโรงเรียนได้รับ

ควำมนิยมเพิ่มขึ้นด้วย	 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเร่ืองน่ำยินดี	 แต่พึงระวังเร่ือง

จะถูกกล ่ำวหำว ่ำแย ่งนักเรียนโรงเรียนอื่น	 โดยเฉพำะโรงเรียนสังกัดอื่น	

กำรจะดูว่ำรับนักเรียนได้เพิ่มข้ึนหรือลดลง	 อย่ำดูที่จ�ำนวนนักเรียนอย่ำงเดียว	

มันเชย	 (หำกท่ำนไม่คุ ้นหรือลืมวิธีกำรหำอัตรำกำรเรียนต่อและสัดส ่วน	

ให้ท่ำนหำอ่ำนได้จำกหนังสือดีที่น่ำอ่ำนที่ชื่อ	School	Mapping	สำมำรถ	download	

ได้ที่	www.secondary.go.th)	

	 	 ข้อมูลต่ำง	ๆ	นี้	 โรงเรียนต้องมีวิธีกำรที่จะได้ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง	ๆ

ที่นอกเหนือจำกโรงเรียน	 จำกผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เช่น	 ผู้ปกครอง	

ชมุชน	ศษิย์เก่ำ	ฯลฯ	ข้อมลูจำกแหล่งภำยนอกโรงเรียนจะสะท้อนภำพของนกัเรียน

ได้เป็นอย่ำงดี

	 	 ส่วนเรื่องประสิทธิภำพในกำรผลิต	ในทำงกำรศึกษำโดยเฉพำะตำมหลักกำร

ของ	School	Mapping	ก็จะดูในเรื่อง	อัตรำกำรเลื่อนชั้น	(Promotion	rate)	อัตรำ

กำรตกซ�้ำชั้น	(Repetition	rate)	อัตรำกำรออกกลำงคัน	(Drop-out	rate)	และอัตรำ

กำรคงอยู่	 (Retention	rate)	 ซ่ึง	 ณ	 ปจจุบันนี้	 โรงเรียนใน	 สพฐ.	 คงไม่มีกำร

ตกซ�ำ้ชัน้แล้ว	อัตรำตวัน้ีกไ็ม่ต้องดู	ให้ใช้อตัรำกำรจบตำมระยะเวลำของหลักสูตรแทน	

หำกโรงเรียนมีข้อมูลแสดงอัตรำเหล่ำนี้ย้อนหลังอย่ำงน้อยซักสำมปี	 ก็จะเห็น

แนวโน้มของกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน	อย่ำลืมว่ำผลต่ำง	ๆ	เหล่ำนี้ต้องน�ำไปแสดง

ในหมวดที่	7	 อีกประกำรหนึ่ง	 ข้อมูลนี้จะเป็นตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของวิสัยทัศน์	

วัตถุประสงค์ที่วำงไว้	 ถ้ำท�ำได้ตำมที่ก�ำหนดก็ดีไป	 แล้วก็พัฒนำให้ดียิ่งขึ้น	 แต่ถ้ำ

ยังไม่บรรลุ	 ก็ต้องมีกำรทบทวนกันใหม่	 คือเข้ำสู่ขั้นตอนตำมกระบวนกำรวำงแผน	
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ไม่ว่ำวสัิยทศัน์เดมิจะบรรลุหรือไม่	กต้็องปรับวสัิยทศัน์ใหม่	ประเภทวส้ัินกป็รับซะให้

ดดู	ีประเภทวยิำวฝนให้ไกลไปไม่ถงึ	ไม่ได้ดสูภำพตวัเองและบรบิท	กป็รบัให้มคีวำม

เป็นไปได้แต่กต้็องแฝงด้วยควำมท้ำทำย	แล้วมกีำรวเิครำะห์	SWOT	หรอืจะวเิครำะห์	

SWOT	 ก่อนจึงก�ำหนดวิสัยทัศน์	 ก็ไม่ผิดแต่ประกำรใด	 ถ้ำไม่วิเครำะห์	SWOT	

จะเปลี่ยนเป็นวิเครำะห์	TOWS	 ก็ได้เหมือนกัน	 อย่ำได้แปลกใจ	 แล้วแต่	School	

ไหนจะเรียกอย่ำงไร	เอำภำยในขึ้นก่อน	หรือภำยนอกขึ้นก่อน	ส่วนปจจัยที่จะน�ำมำ

วิเครำะห์	ก็มีแตกต่ำงกันบ้ำงแล้วแต่แต่ละองค์กรจะเลือกใช้	ของ	สพฐ.	เรำเดิมที

ก็จะคุ้นกันแบบหนึ่ง	 คือถ้ำเป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก	 จะดูเรื่อง	

สังคมวัฒนธรรม	(Sociocultural	:	S)	 เทคโนโลยี	(Technology	:	T)	 เศรษฐกิจ	

(Economy	:	E)	 และกำรเมือง	(Politics	 :	P)	 หรือที่คุ้นเคยกันในนำม	STEP	

แต่บำงต�ำรำก็เรียก	PEST	 อย่ำไปงง	 บำงองค์กรอำจเพิ่มเร่ือง	 ส่ิงแวดล้อม	

ภำคธุรกิจจะเน้นกำรแข่งขัน	 ส่วนสภำพแวดล้อมภำยใน	 จะดูเรื่องกำรบริกำร

และผลผลิต	(Service	&	Product	:	S)	โครงสร้ำง	(Structure	:	S)	คน	(Man	:	M)	

เงิน	(Money	:	M)	วัสดุอุปกรณ์	(Material	:	M)	และกำรจัดกำร	(Management	:	M)	

เรียกกันง่ำย	 ๆ	 ว่ำ	2S4M	 ต่อมำเมื่อครำวมีกำรอบรมครูแบบเหมำโหล	(ไม่รู้ว่ำ

คิดได้ไง)	 แนวกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในเปลี่ยนจำก	2S4M	 เป็น	7S	

ของ	McKinsey	ตำมแผนภำพ
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	 	 โรงเรียนจะเลือกใช้แบบใดก็ได้ตำมวิจำรณญำณ	 ไม่ผิดกติกำแต่ประกำรใด	

แต่มีข้อพึงระวังว่ำในแต่ละประเด็นของแต่ละปจจัย	 ขอให้พิจำรณำให้ถ่องแท้ว่ำ

ประเด็นน้ัน	ๆ 	เป็นประเด็นหลกัทีม่ผีลกระทบต่อโรงเรยีนจรงิ	ๆ 	ไม่ว่ำจะเป็นทำงบวก

หรอืทำงลบ	เพรำะในทำง	TQA	ต้องระบคุวำมท้ำทำย	(ซึง่อำจมำจำก	จดุอ่อน/อปุสรรค)	

และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์	 (โดยพิจำรณำจำกจุดแข็ง/โอกำส)	 ให้ชัดเจน	

กำรวิเครำะห์ก็ต้องมองย้อนอดีตจนถึงปจจุบัน	 และคำดกำรณ์ในอนำคตด้วย	

เพรำะเมื่อสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง	 ย่อมส่งผลต่อกำรด�ำเนินกำรของโรงเรียน	

จึงต้องมีแผนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงนั้น	 ๆ	 กำรวิเครำะห์จำกอดีตถึงปจจุบัน	

จะสะท้อนให้เห็นจุดอ่อน	 จุดแข็ง	 โอกำสและอุปสรรคที่โรงเรียนเผชิญอยู่ได้

อย่ำงชัดเจน	 ทั้งนี้ก็ต้องมีข้อมูลสนับสนุนด้วย	 โรงเรียนจึงต้องจัดกำรให้มีระบบ

กำรจัดเก็บข้อมูล	 จัดท�ำสถิติ	 เผยแพร่หรือมีช่องทำงให้เข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำย	

อีกประกำรหนึ่ง	 ต้องมีคณะท�ำงำนที่มำช่วยในกำรวิเครำะห์	 เพื่อให้ช่วยกันมองให้

ครอบคลมุและรอบด้ำน	ตำมค�ำพงัเพยทีว่่ำ	หลำยหวัดกีว่ำหวัเดยีว	และทีส่�ำคญักว่ำ

กำรมคีณะท�ำงำนท่ีประกอบไปด้วยผูเ้กีย่วข้อง	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(ส่วนจะเป็นผูใ้ดบ้ำง	

กข็ึน้อยู่กับดุลยพนิิจของโรงเรยีน)	คือกำรทีม่ผีูบ้รหิำรระดบัสงู	โดยเฉพำะผูอ้�ำนวยกำร	

อยู่ร่วมในคณะในช่วงกำรวิเครำะห์	 จำกประสบกำรณ์ของผู้เขียนเอง	 ได้เคยเห็น

ปรำกฏกำรณ์เช่นนีเ้กดิขึน้ในหลำยโรงเรยีน	ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่ำชืน่ชมมำก	ฝำยบรหิำร

และทมีงำนเปดอกเปดใจ	(โดยไม่ต้องถอดเสือ้)	คยุกนัได้อย่ำงเตม็ทีท่กุเรือ่งบนฐำน

ของข้อเท็จจริง	 ร่วมกันคิดร่วมกันท�ำ	 ท�ำให้ภำพทุกอย่ำงแจ่มชัด	 รู้จุดอ่อนและ

จดุแขง็ของโรงเรยีน	วำงกลยทุธ์ทีจ่ะแก้จดุอ่อนซึง่เป็นควำมท้ำทำย	และเสรมิจดุแขง็

ที่เป็นสมรรถนะหลัก	 ก�ำหนดกลยุทธ์ที่จะน�ำไปสู่เป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์ที่วำงไว้ได้	

กำรที่ผู้บริหำรระดับสูงของโรงเรียนร่วมคลุกคลีตีโมงกับคณะครู	 จะท�ำให้ได้ใจ	

เกิดสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงฝำยบริหำรและฝำยปฏิบัติ	 ไม่เกิดกำรแยกชนชั้น

เป็นฝำยปกครองและฝำยถูกปกครอง	 แต่จะเกิดภำพของควำมภักดีต่อองค์กร	

(loyalty)	ไม่เกิดสภำพของกำรหน่ำยหนีจำกองค์กร	สภำวกำรณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลดี

ต่อโรงเรียนเป็นแน่แท้	จะบอกให้	
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	 	 เม่ือวิเครำะห์	SWOT	 หรือ	TOWS	 แล้วขั้นตอนต่อไปเป็นกำรประเมิน

สถำนภำพองค์กรโดยทั่วไปก็จะใช้	BCG	Model	ดัง	diagram	ข้ำงล่ำง	

 

	 	 โรงเรียนก็จะรู้ว่ำสถำนภำพของโรงเรียนเป็นอย่ำงไร	จะได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์	

กลยุทธ์ให้เหมำะสม	แต่ขั้นตอนนี้บำงต�ำรำก็ไม่มี	เข้ำท�ำนองมีก็ดี	ให้ภำพโรงเรียน

ที่คมชัดขึ้น	 ไม่มีก็ได้แต่ต้องใช้ฝีมือหน่อยในกำรก�ำหนดกลยุทธ์	 ก็ยกให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของโรงเรียนแล้วกัน	
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	 	 เมือ่ประเมนิสถำนภำพองค์กรแล้ว	ต่อไปกเ็ป็นกำรก�ำหนดวสิยัทศัน์	(Vision)	

พันธกิจ	(Mission)	และวัตถุประสงค์องค์กร	(Corporate	Objective)	เรำมักเรียกกัน

ว่ำ	VMO	วิสัยทัศน์จะบอก	What	to	be	พันธกิจบอก	What	to	do	ส่วนวัตถุประสงค์

องค์กรบอก	To	whom	ซึ่งจะมุ่งไปที่	final	output	 ก็คือนักเรียน	Guru	 ด้ำนกำร

วำงแผนบอกว่ำ	 แม้ว่ำจะเริ่มกระบวนกำรท�ำแผนจำกกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ก่อน

แล้วจึงวิเครำะห์	SWOT	แต่เมื่อได้วิเครำะห์	SWOT	แล้ว	ก็ควรปรับวิสัยทัศน์ให้มี

ควำมเหมำะสมอกีครัง้หนึง่	Guru	ด้ำน	TQA	ย�ำ้ว่ำ	วสิยัทศัน์ต้องไม่เลือ่นลอย	ต้องมี

ควำมชัดเจนแต่แฝงไว้ด้วยควำมท้ำทำย	ต้องมี	goal	of	excellence	เพรำะฉะนั้น

ข้อมลูที่ได้จำกกำรทบทวนผลกำรด�ำเนนิงำน	และข้อมูลของโรงเรียนจำกหมวดที	่4	

จะเป็นฐำนในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยสูค่วำมเป็นเลิศ	เง่ือนไขของ	TQA	อกีเร่ืองหนึง่คอื	

กำรมีคู่เทียบเคียง	 กำรเทียบเคียงอำจเทียบแบบตัวต่อตัว	 คือโรงเรียนต่อโรงเรียน	

กรณีน้ีโรงเรียนจึงต้องหำโรงเรียนอ่ืนมำเป็นคู่เทียบเคียง	 โรงเรียนที่ว่ำอำจเป็น

โรงเรียนสังกัดเดียวกัน	หรือต่ำงสังกัดก็ได้	แม้กับหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนก็ได้	

เพียงแต่ต้องเลือกสิ่งที่จะน�ำมำเทียบกันให้สอดคล้องกัน	 แต่โรงเรียนที่จะเป็นคู่เปรียบนั้น 

ก็ควรเลือกให้ดูดีหน่อย	 คือหำกจะแข่งก็ควรแข่งกับคนเก่ง	 ไม่ใช่ไปแข่งกับคน

ที่อ่อนกว่ำ	 อีกกรณี	 โรงเรียนอำจเทียบกับภำพรวมโดยดูอันดับตัวเองว่ำปจจุบัน

อยู่ในอนัดบัทีเ่ท่ำไรและจะก�ำหนดเป้ำหมำยยกขึน้เป็นเท่ำไร	(คงไม่มีใครยกลง)	เช่น

เมือ่เอำผล	O-NET	เป็นตวัวดัจัดอันดบัของโรงเรียนเม่ือเทยีบกบัผลของทกุโรงเรียน

ในระดับจังหวัด	 หรือระดับเขตพื้นที่	 หรือระดับประเทศแล้วแต่โรงเรียนจะเลือกว่ำ

จะเทียบกันในระดับไหน
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	 	 อย่ำลืมว่ำในกำรท�ำแผนของโรงเรียน	ต้องเหลือบมองนโยบำย	แผนกลยุทธ์

ของ	 สพฐ.	 และเขตพื้นที่กำรศึกษำ	(ถ้ำมี)	 ซึ่งก�ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ

ไว้เป็นกรอบให้ระดับโรงเรียนน�ำไปปรับให้เหมำะกับบริบทของโรงเรียน	 เมื่อพินิจ

พิจำรณำเป็นอย่ำงดีแล้ว	 และได้ก�ำหนด	VMO	 แล้ว	 ขั้นต่อไปก็ถึงขั้นตอนส�ำคัญ	

คือกำรก�ำหนดกลยุทธ์	 โดยทฤษฎีแล้วกลยุทธ์จะก�ำหนด	3	ระดับ	คือ	Corporate	

Strategy	Business	Strategy	และ	Functional	Strategy	หรือกรณีที่องค์กรมีหน่วย

ธุรกิจเพียงหน่วยเดียว	ก็อำจก�ำหนดเพียง	2	ระดับ	คือ	Corporate	และ	Functional	

กำรก�ำหนดวิธีนี้กลยุทธ์จะลดหลั่นกันตำมระดับของหน่วยงำนในองค์กร	 โรงเรียน

อำจน�ำแนวนี้ไปใช้ในโรงเรียนได้	คือก�ำหนดกลยุทธ์ระดับ	Corporate	เป็นภำพรวม

ของโรงเรียน	 ระดับกลุ่มงำนหรือกลุ่มสำระวิชำเป็นระดับ	Business	 ภำยใต้

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระวิชำก็เป็นระดับ	Functional	ซึ่งแผนจัดกำรเรียนรู้ของครูทุกคน

ที่ท�ำกันอยู่ในตอนนี้	ก็ถือว่ำ	เป็นระดับ	Functionnal	หรือถ้ำไม่มีกลุ่มย่อยก็ท�ำแค่

สองระดบั	แต่ทีเ่รำคุน้เคยกนัมำ	เรำก�ำหนดกลยทุธ์	3	ระดบัเหมือนกนั	แต่แปลงเป็น	

แผนงำน	 โครงกำรและกิจกรรม	 หรืออำจเป็น	 กลยุทธ์	 โครงกำรและกิจกรรม	

ส่วนจะมีประเด็นกลยุทธ์หรือไม่	คงไม่ใช่สำระส�ำคัญนัก	เพรำะกลยุทธ์ของโรงเรียน

ไม่ได้สลับซับซ้อนมำกนัก	

	 	 มีข้อพึงสังเกตบำงประกำรเกี่ยวกับกำรท�ำกลยุทธ์	Guru	 หลำย	 ๆ	 ท่ำน

มักจะบอกว่ำกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นกำรปฏิบัติงำนตำมปกติที่เป็น	routine	 แต่เป็นเรื่อง

ที่ท�ำแล้วต้องเห็นกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้ำพลิกดิน	Michael	E.Porter	เน้นย�้ำ

ให้เหน็ว่ำ	strategy	ไม่ใช่แค่กำรปรบัปรงุกำรปฏบิตังิำนให้มปีระสทิธภิำพประสทิธผิล

ที่ท�ำให้เกิด	 “Operational	effectiveness”	 เท่ำนั้น	 แต่ต้องท�ำในสิ่งที่แตกต่ำงจำก

กิจกรรมของคู่แข่งขันที่ท�ำกันอยู่	 หรือถ้ำเป็นกิจกรรมที่เหมือนกัน	 ก็ต้องมีวิธีท่ี

แตกต่ำง	(strategic	positioning	means	performing	different	activities	from	rival’s 

or	performing	similar	activities	in	different	ways)	ที่	Porter	พูดนั้นหมำยถึง

ในทำงธุรกิจ	 แต่กรณีของโรงเรียน	 ถ้ำไม่ได้มุ่งที่กำรแข่งขันกับโรงเรียนอื่น	 ๆ	

ก็น่ำจะหมำยถึงกำรท�ำในกิจกรรมที่แตกต่ำงจำกเดิม	 ๆ	 โรงเรียนคงต้องใช้สมอง

มำกขึ้นเพื่อจะกลั่นกรองเค้นเอำกลยุทธ์ออกมำให้สมกับเป็นกลยุทธ์ที่จะน�ำพำ

โรงเรียนเอำชนะควำมท้ำทำยไปสู่	 เป้ำหมำยปลำยทำงที่ตั้งไว้	แต่ที่แน่	ๆ	กลยุทธ์

ต้องครอบคลมุตวัแปรทีม่ผีลต่อวสิยัทศัน์	เช่นโรงเรยีนในโครงกำรสูม่ำตรฐำนสำกล	

ตัวแปรที่จะท�ำให้โรงเรียนพัฒนำจนมีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล	 คงหนีไม่พ้นเรื่อง	

หลกัสตูร	กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน	กำรวดัประเมินผล	กำรสร้ำงควำมพร้อม

ของโรงเรียนด้ำนกำยภำพ	 กำรพัฒนำครู	 ระบบสำรสนเทศ	 ทุกสิ่งทุกอย่ำง

ที่เกี่ยวข้อง	ต้องปรับให้ไปในทิศทำงเดียวกัน	เพื่อส่งให้โรงเรียนบรรลุตำมวิสัยทัศน์

และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน	อย่ำให้แต่ละเรื่องไปกันคนละทิศละทำง	
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		 	 และอย่ำลืมตรวจสอบควำมสอดคล้องต้องกันของวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	

วัตถุประสงค์องค์กรและกลยุทธ์	 อย่ำให้ออกนอกลู ่นอกทำง	 พอมำถึงระดับ

กลยุทธ์	 ก็ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 (ควรเป็นระดับ	outcome)	 ตัวชี้วัด	

(ต้องชี้และวัดได้)	 เป้ำหมำย	 (ควรมี	baseline	data)	 และโครงกำร/กิจกรรม	

ขั้นตอนนี้อำจน�ำเทคนิคของ	Balanced	Scorecard	 มำใช้เพื่อแปลงกลยุทธ์

สู ่กำรปฏิบัติ	 กำรแตกกลยุทธ์ออกเป็นโครงกำรและกิจกรรมภำยใต้โครงกำร	

ต้องท�ำให้ชัดเจน	 เพรำะส่วนนี้ต้องน�ำไปจัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติกำรที่ต้องเห็น	

action	(ไม่เกี่ยวกับดำรำนะ)	 คือต้องตอบ	4W1H1M	 หรือบำงคนก็เรียก	4W2H	

ให้ได้ว่ำ	 ใคร	 ท�ำอะไร	 ที่ไหน	 เมื่อไร	 อย่ำงไร	 ใช้เงินเท่ำไร	 ที่ส�ำคัญตรงอย่ำงไร

นี่แหละ	 ที่มักไม่ค่อยชัด	 และที่ส�ำคัญมำก	 ๆๆ	 อีกอย่ำงคือข้อมูล	(จำกหมวด	4)	

ที่จะเป็นตัวสนับสนุนกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 ตัวชี้วัด	 ต้องมีให้ชัดเจน	Kaplan	&	

Norton	 บอกว่ำระบบข้อมูลต้องปรับเปลี่ยนเพื่อสนองตำมกลยุทธ์	 ไม่ใช่กลยุทธ์

ไปทำง	 ข้อมูลไปทำง	don’t	 มั่ว	 เพรำะเรำก�ำลังเข้ำสู่ยุค	Management	by	Fact	

ไม่ใช่	Management	by	Wife	หรือ	Management	by	Dream	ประเภท	blueprint	

หรือ	blue-sky	หรือ	Armchair	เลิกได้แล้วนะจะ	มำถึงขั้นนี้ก็ถือว่ำโรงเรียนได้บรรลุ

ขัน้แรกของ	PDSA	คอืขัน้	Plan	เมือ่	Plan	เสร็จกอ็ย่ำน�ำไปวำงบนหิง้ให้เป็น		planนิง่	

ให้เตรียมตัวเข้ำสู่ขั้นที่สองคือ	Do

  กอนจะผำนไปขั้นที่	2	 มีอีกสองเรื่องที่	TQA	 ย�้ำมำกคือกำรท�ำงำนใหเป็น

ระบบ	ดังนั้นในเรื่องกำรวำงแผนของโรงเรียน	ก็ตองท�ำใหเป็นระบบ	คือ	โรงเรียน

ตองก�ำหนดกรอบเวลำของกำรจัดท�ำแผนใหแนนอนวำชวงไหนจะท�ำอะไร 
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	 	 อีกเร่ืองหนึ่งคือ	 กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรท�ำแผน	

ท�ำอย่ำงไรจะท�ำให้ครูทุกคนมีส่วนในกำรวำงแผน	 เพรำะกำรมีส่วนร่วมย่อมสร้ำง

ควำมรูส้กึของควำมเป็นเจ้ำของ	ทกุคนจงึเป็นเจ้ำของแผน	เมือ่เป็นเจ้ำของกอ็ยำกท�ำ	

และอยำกท�ำให้ดี	 ซึ่งเรื่องนี้น่ำจะเป็นธรรมชำติของมนุษย์	 ส่วนกำรจะท�ำอย่ำงไร

ที่จะเป็นกำรเปดโอกำสให้ครูทุกคนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมนั้น	 คงอยู่ที่เทคนิค	 วิธีกำร

ของแต่ละโรงเรยีน	และคงขึน้กบัขนำดของโรงเรยีนด้วย	หำกเป็นโรงเรยีนขนำดเลก็	

มีครูไม่เกิน	25	คน	กำรจะระดมให้คุณครูทุกท่ำนมำร่วมในกระบวนกำรวำงแผนกับ

ฝำยบริหำร	คงเป็นเรื่องที่ท�ำได้ไม่ยำก	เพรำะกลุ่มไม่ใหญ่จนเกินไปที่จะเปดโอกำส

ให้ทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็น	 กรณีที่มีครูมำกเกินกว่ำจะจัดเพียงกลุ่มเดียวได้	

ก็อำจจัดเป็น	 สองกลุ่ม	 สำมกลุ่ม….	 หรือถ้ำเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ที่แต่ละ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีครูมำกพอที่จะจับกลุ่มเพื่อกำรนี้ได้	 ก็ท�ำกำรวำงแผนของ

แต่ละกลุ่ม	 ซึ่งเหมือนกับองค์กรธุรกิจบำงแห่งที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	 ใช้วิธีนี้อยู่	

กลุม่สำระฯ	กเ็ปรียบเหมือนกลุ่มธรุกจิ	(Business	unit)	ทีมี่ลักษณะเฉพำะตวัแตกต่ำง

จำกกลุ่มธุรกิจอ่ืน	 ๆ	 ทุกคนในกลุ่มย่อมเข้ำใจในบริบทของกลุ่มฯ	 ก็ให้แต่ละกลุ่ม

ท�ำ	workshop	 เพื่อวิเครำะห์	SWOT	 ในภำพรวมของบริษัท	(โรงเรียน)	 ในส่วนที่

เก่ียวข้องกบัหน่วยงำนของตวัเอง	แล้วกล็องก�ำหนด	วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	วตัถปุระสงค์	

และกลยทุธ์	จำกนัน้จงึน�ำข้อมลูทัง้หมดมำรวมกนั	น�ำเข้ำคณะกรรมกำรของโรงเรยีน

ซึ่งแต่ละกลุ่ม/ฝำย	 มีตัวแทนอยู่ในน้ัน	 เพื่อท�ำเป็นภำพรวมของบริษัท	(โรงเรียน)	

เสร็จแล้วก็ต้องส่ือสำรให้รู้ทั่วกันในบริษัท	(โรงเรียน)	 อีกคร้ังหน่ึง	 ส่วนช่องทำง

กำรสื่อสำรก็ควรให้เป็นแบบสองทำง	ให้สมำชิกได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น	เช่น	

กำรประชุมสัมมนำ	กำรใช้อีเมล์	เว็บบอร์ด	หรือช่องทำงอื่นให้เสนอควำมคิดเห็นได้	

เพื่อน�ำมำปรับแล้วส่ือสำรกลับไปยังสมำชิกทุกคนในโรงเรียน	 ให้มีควำมเข้ำใจ

วิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์องค์กรอย่ำงกระจ่ำงชัด	 เร่ืองนี้จึงเป็นเร่ืองที่มีควำมส�ำคัญ

อย่ำงยิ่งยวด	ที่โรงเรียนต้องสร้ำงให้เกิดขึ้นให้ได้	ต้อง	align	(ไม่ใช่ละลำย)	ครูทั้ง

โรงเรียนให้ไปในทิศทำงเดียวกัน	 และช่วยกันพำโรงเรียนไปสู่จุดหมำยปลำยทำง

ทีต้ั่งไว้	พงึจ�ำไว้ว่ำ	เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีส่�ำคญัมำก	ๆ ๆๆๆๆ	พระท่ำนว่ำ	หำกท�ำได้ตำมนี้	

จะมีชัยไปกว่ำครึ่ง	นะโยม	(สำธุ)	
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	 	 เมื่อได้วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์และกลยุทธ์แล้ว	ขั้นตอนต่อไปคือกำรก�ำหนด

โครงกำร/กิจกรรม	 ภำยใต้กลยุทธ์	 ขั้นตอนนี้ก็คงย้อนกลับไปที่กลุ่มงำน/กลุ่มสำระ

กำรเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นฝำยวเิครำะห์ก�ำหนดโครงกำรตำมลักษณะงำนแต่ต้องสอดคล้อง

กับกลยุทธ์	และส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรียน	กำรก�ำหนดโครงกำร	อำจจะได้

มำจำกตอนทีเ่รำวเิครำะห์	SWOT	ซึง่พอจะเหน็แนวทำงทีจ่ะเสริมจดุแขง็	แก้จดุอ่อน

ได้ลำง	ๆ 	กน็�ำมำไตร่ตรอง	ตกแต่งอกีทีให้เป็นโครงกำร	และกจิกรรมภำยใต้โครงกำร

ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว	 มีข้อควรระวังเกี่ยวกับโครงกำรของโรงเรียน	 คือ	 ต้องแยก

ให้ดีว่ำ	 อะไรคืองำนประจ�ำ	 และอะไรคือโครงกำร	 โครงกำรของโรงเรียนไม่ควร

มมีำก	เลอืกเฉพำะทีส่�ำคญั	จัด	priority	ให้ด	ีโดยมุ่งเฉพำะโครงกำรทีด่�ำเนนิกำรแล้ว	

จะส่งผลต่อวิสัยทัศน์	และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน	

	 	 อีกประกำรหนึ่ง	 โครงกำรประเภทเดียวกัน	 ลักษณะคล้ำยกัน	 แม้จะต่ำง

กลุม่เป้ำหมำย	หรอืระยะเวลำกำรด�ำเนนิกจิกรรมต่ำงกนั	กอ็ำจรวมกนัเป็นโครงกำร

เดียวกันได้	 แต่เวลำปฏิบัติก็แยกกันท�ำตำมกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ	 เช่น	 โครงกำร

ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำของแต่ละกลุ่มสำระ	 ซึ่งคงมีทุกกลุ่มสำระ	 ก็น�ำมำรวมกัน

เป็นโครงกำรใหญ่ได้	พวกงำนจัดซือ้ทัง้หลำยแหล่ที่ต้องซื้อกันเป็นประจ�ำทกุปี	หรือ

งำนวันส�ำคัญต่ำง	ๆ	ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมกันทุกปี	ก็จัดเป็นงำนประจ�ำ	ไม่ต้องท�ำ

เป็นโครงกำร	โครงกำรของโรงเรียนจะได้ไม่มีมำกเกินไป	
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	 ข.	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1)	 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ

	 	 	 หัวข้อนี้คงไม่ยุ ่งยำกในกำรเขียนรำยงำน	 แค่บอกว่ำวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้ำง	 และจะส�ำเร็จเมื่อไร	 วัตถุประสงค์นั้น

มีเป้ำหมำยที่ส�ำคัญอะไรบ้ำง	 ค�ำถำมที่ขึ้นด้วย	 “อะไร”	 น่ำจะตอบได้ง่ำยกว่ำ	

“อย่ำงไร”	 โรงเรียนเพียงแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์	 เป้ำหมำย	 และระยะเวลำ	

ซึ่งอำจจัดท�ำในรูปตำรำง	

	 	 	 Guru	 ทำงด้ำน	TQA	 ของสถำบันเพิ่มผลผลิตฯ	 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ	

ก่อนที่จะน�ำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ	ควรจะได้มีกำรวิเครำะห์ควำม

ครบถ้วน	สมบรูณ์	ควำมเหมำะสมเชงิเหตเุชงิผล	จดุอ่อนทีอ่ำจพบ	ควำมไม่สมดลุ

ที่อำจมี	 ซึ่งบำงองค์กรเรียกขั้นตอนนี้ว่ำ	Strategy	Effectiveness	Analysis	

โดยอำจจัดเป็น	Workshop	 ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูงในช่วงท้ำยของขั้นตอน

กำรวำงแผน	หรือฝำยแผนอำจวิเครำะห์	แล้วน�ำกลับมำทบทวนอีกครั้งโดยผู้บริหำร

ระดบัสงูก็ได้	(เหน็ไหมว่ำ	ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีน	เป็นผูท้ีม่บีทบำทส�ำคญัมำก	ๆ ๆ	

ถึงมำกที่สุดในกระบวนกำรของ	TQA	 ฉะนั้นเมื่อท่ำนได้สวมบทบำทของ

ผูอ้�ำนวยกำรแล้ว	จงเล่นตำมบทที่ได้รับ	อย่ำโยนให้คนอ่ืนเล่นแทน	มันเสียฟอร์ม	

เหมือนกับที่มีค�ำกล่ำวว่ำ	 เมื่อเป็นผู้น้อย	 ก็วิ่งเต้นอยำกเป็นผู้ใหญ่	 พอได้เป็น	

ก็ท�ำได้เพียงหำประโยชน์จำกต�ำแหน่งให้ตัวเอง	 มิได้ท�ำหน้ำที่ตำมต�ำแหน่ง

ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติ)

	 	 	 ส่ิงที่ท่ำนควรทบทวน	 ถำมตนเอง	 และอธิบำยตนเองให้ได้	 ก็คือ	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้	

 � ตอบสนองต่อควำมท้ำทำย	และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่ำงไร

 � ตอบสนองต่อโอกำสในกำรสร้ำงนวตักรรมของผลติภณัฑ์	กำรปฏบิตักิำร	

และรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจ/บริกำรใหม่	ๆ	(New	Business	Model)	

อย่ำงไร

 � ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักขององค์กร	(Core	Competencies)	

ในปจจุบัน	 และให้ควำมส�ำคัญต่อสมรรถนะหลักขององค์กรใหม่

ที่อำจต้องกำรเพิ่มเติมอย่ำงไร

 � ค�ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงควำมท้ำทำยและโอกำสในระยะสั้น

และระยะยำวแล้วหรือยัง

 � ค�ำนงึถึงและสำมำรถสร้ำงสมดลุ	ระหว่ำงควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียที่ส�ำคัญทั้งหมดแล้วหรือยัง

 � ช่วยยกระดับควำมสำมำรถขององค์กร	 ในกำรปรับตัวต่อกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในตลำดแล้วหรือยัง
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	 2.2	 กำรน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ	:	องค์กรน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอยำงไร

	 ก.	กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถำยทอดสูกำรปฏิบัติ	
1)	 กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร	จำกขั้นตอนกำรวำงแผนกลยุทธ์ซึ่งจะท�ำไว้ระยะ	4	ปี	

ถ้ำเป็น	 สพฐ.	 ก็ต้องไปท�ำ	MTEF	 เพื่อขอเงินจำกรัฐบำล	 เมื่อได้เงินแล้ว

กม็ำท�ำแผนปฏบิตักิำร	โครงกำรตำมแผนปฏบิตักิำรส่วนหนึง่ซึง่อำจเป็นส่วนใหญ่	

จะลงไปที่โรงเรียนเพรำะส่วนกลำงคิดแทนให้ว่ำโรงเรียนยังขำดอะไร	 ต้องกำร

อะไร	ไม่รู้ว่ำเป็นโชคดีหรือโชคร้ำยของชำวโรงเรียนที่ไม่ต้องคิดเอง	ไม่สำมำรถ

ขอเงินเพื่อมำท�ำโครงกำรในกำรพัฒนำโรงเรียนให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่วำงไว้

ได้เอง	จึงขึ้นอยู่กับโชคชะตำฟ้ำลิขิตว่ำฟ้ำจะประทำนอะไรมำให้	แล้วจะตรงใจ

หรอืไม่	ไม่รูว่้ำเป็น	SBM	ประเภทไหน	ฉะนัน้กำรท�ำแผนปฏบิตักิำรของโรงเรยีน	

จึงต้องยืนบนขำของตัวเอง	 คือพึ่งเงินโรงเรียนเป็นหลัก	 โรงเรียนจึงต้องรู้ว่ำ

ในอนำคต	(เพรำะแผนเรำจะวำงล่วงหน้ำ)	 โรงเรียนจะมีรำยได้เท่ำไร	 รำยได้

ของโรงเรียนจะมำจำก

 � เงินอุดหนุนรำยหัว	 ซึ่งโรงเรียนต้องคำดคะเนจ�ำนวนนักเรียนเพื่อ

ให้รู้จ�ำนวนนักเรียนในแต่ละปี	 ส่วนจะเอำกี่ปีก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลำ

ของกำรวำงแผน	เมือ่รูจ้�ำนวนนกัเรยีนแล้ว	โรงเรยีนสำมำรถค�ำนวณ

วงเงินที่ควรจะได้รับจำกรัฐ	 ส�ำหรับวิธีกำรคำดคะเนจ�ำนวนนักเรียน	

ท่ำนสำมำรถหำอ่ำนได้จำกหนังสือ	School	Mapping

 � เงินคงคลัง	คือเงินเหลือเก็บของโรงเรียน	(ถ้ำมี)

 � รำยได้จำกกิจกำรต่ำง	ๆ	ทั้งที่เปดเผยและไม่เปดเผย

 � เงินบริจำค	อำจดูจำกแนวโน้มที่เคยได้รับบวกกับฝีมือ

 � เงินที่โรงเรียนเรียกเก็บเพิ่มจำกนักเรียน	(ผู้ปกครอง)	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ

แต่ละโรงเรียน	บำงโรงก็เก็บแบบถนอมน�้ำใจ	บำงโรงก็โหดจัง

 � อื่น	ๆ	(ถ้ำมี)
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	 	 	 วงเงินที่จะน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียน	 จะเอำเท่ำไรก็ขึ้นอยู ่กับ

โรงเรียนเอง	 บำงโรงอำจท�ำหมดเงินที่มี	 บำงโรงอำจเก็บไว้บำงส่วน	 ก็แล้วแต่	

ส่วนโครงกำรก็ถอดมำจำกแผนกลยุทธ์แล้วน�ำมำใส่รำยละเอียดให้ครบถ้วน	

(กรณีที่ไม่ได้จัดท�ำรำยละเอียดไว้)	

 � ชื่อโครงกำร	 ระบุกิจกรรมของโครงกำรให้ชัดเจนให้เห็นว่ำ	 ท�ำอะไร	

อย่ำงไร

 � วัตถุประสงค์ของโครงกำร

 � ตัวชี้วัด	อย่ำลืมว่ำ	ต้องชี้และวัดได้

 � เป้ำหมำยและข้อมูลฐำน

 � ระยะเวลำ

 � พื้นที่ด�ำเนินกำร

 � งบประมำณ

 � ผู้รับผิดชอบ	

	 	 	 เรำมักจะคุ้นเคยกับกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรระยะ	1	ปี	แต่	TQA	สนใจ

ทั้งแผนปฏิบัติกำรระยะส้ันและระยะยำว	 แต่ค�ำว่ำระยะยำวของ	TQA	 ก็คง

ไม่ได้หมำยถึงว่ำต้องยำวจริงตำมควำมหมำยของแผนระยะยำว	 คือห้ำปีขึ้นไป	

แต่คงเป็นเพียงแผนระยะปำนกลำง	คือ	3-4	ปี	ดังนั้นโรงเรียนต้องวำงไว้ทั้งสอง

ระยะ	โครงกำรบำงโครงกำรอำจท�ำไม่บรรลุในระยะ	1	ปี	โรงเรียนจึงต้องจ�ำแนก

ว่ำโครงใดจะท�ำเสร็จใน	1	ปี	ก็จัดใส่ในแผนปฏิบัติกำรระยะสั้น	ถ้ำมำกกว่ำ	1	ปี	

ก็จัดเป็นแผนปฏิบัติกำรระยะยำว	 หรือบำงโครงกำร/กิจกรรม	 อำจจะมีควำม

ต่อเนือ่งระหว่ำงโครงกำร/กจิกรรม	กำรจดัท�ำแผนระยะยำว	(ปำนกลำง)	จะท�ำให้

เหน็ภำพควำมต่อเน่ืองของโครงกำร/กจิกรรม	และหำกโครงกำรในปีแรก	ท�ำแล้ว

ไม่เข้ำเป้ำ	 ก็ปรับแผนระยะยำวใหม่ได้	 จึงนับว่ำเป็นข้อดีของกำรท�ำสองแผน	

ท�ำให้เกิดควำมชัดเจนในกำรน�ำไปปฏิบัติ	 และเก็บไว้ให้ฝำยตรวจประเมินของ	

TQA	 ตรวจ	 แต่เวลำเขียนรำยงำนเสนอ	TQA	 ก็ไม่ต้องใส่รำยละเอียดครบถ้วน

นัก	เพียงบอกว่ำ	วัตถุประสงค์	โครงกำร/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	

	 	 	 แผนปฏบิตักิำรทีเ่รำท�ำ	เรำมกัจะรวมทกุเรือ่งไว้ในแผนฉบบัเดยีวกนั	ซึง่

ไม่ใช่เรือ่งทีผ่ดิแต่ประกำรใด	เพยีงแต่หำกโรงเรยีนใดมคีวำมตัง้ใจจะเสนอสถำบนั

เพิ่มผลผลิตฯ	เพื่อขอรับกำรประเมิน	ตำมเกณฑ์	TQA	เขำให้แยกแผนบุคลำกร

ออกมำต่ำงหำก	โรงเรียนก็คงต้องแยกแผนพัฒนำบุคลำกรออกมำอีกฉบับ	
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2)	 กำรน�ำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ

	 	 	 ขัน้ตอนนีถ้อืเป็นกำรก้ำวเข้ำสูข่ัน้	Do	ของวงจร	PDSA	หลงัจำกที่โรงเรยีน

ได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์	 และแปลงเป็นแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว	

และแผนนี้ก็ต้องครอบคลุมทุกองคำพยพที่จะช่วยกันผลักดันโรงเรียนไปสู่

จุดหมำยที่ก�ำหนด	โดยเฉพำะแผนด้ำนกำรเงิน	และแผนด้ำนบุคลำกรซึ่ง	TQA	

เน้นมำก	ๆ	โรงเรียนจึงควรจัดท�ำแยกออกมำให้เห็นต่ำงหำก

	 	 	 ก่อนจะลงมือน�ำแผนไปปฏิบัติ	 โรงเรียนต้องแน่ใจว่ำได้มีกำรเผยแพร่	

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่ำนิยม	วัตถุประสงค์	ให้รู้ทั่วกันทุกคนทั้งคุณครูและนักเรียน	

และต้องมีกำรตรวจเช็กด้วยว่ำ	ที่โรงเรียนเผยแพร่ไปนั้น	สมำชิกได้รับรู้กันจริง

หรือไม่	 เคยเห็นบำงโรงเรียนเขียนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 วัตถุประสงค์ไว้ที่ผนัง

ของอำคำร	เป็นที่สะดุดตำเห็นได้ชัดเจน	คำดว่ำทุกคนควรจะได้รับรู้	แต่ไม่รู้ว่ำ

จรงิ	ๆ 	แล้ว	จะได้อ่ำนและเข้ำใจกนัหรอืไม่	จงึควรมกีระบวนกำรตรวจสอบตรงนี้	

โรงเรยีนต้องสร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนให้มคีวำมเข้ำใจตรงกัน	

ครูทุกท่ำนต้องรู้วิสัยทัศน์	 เป้ำหมำยที่ต้องกำร	 ต้องรู้ว่ำตัวครูต้องเป็นกลไก

ส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่ต้องกำร	TQA	

จึงเน้นให้ต้อง	align	ทุกภำคส่วนในโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน	
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	 	 	 กำรสื่อสำรวิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์องค์กร	 และกลยุทธ์	 รวมท้ังกำร

แปลงแผนสู่กำรปฏิบัติน้ัน	 มีวิธีกำรอยู่หลำยวิธี	 แต่วิธีที่น่ำจะเป็นที่รู ้จักกัน

ดีของชำวโรงเรียนก็คือ	Balanced	Scorecard	 ของ	Kaplan	 และ	Norton	

โดยใช้เครื่องมือตำมตำรำง

 

   

   และ	Strategy	Map

	 	 	 ที่ส�ำคัญอีกเร่ืองคือ	 โรงเรียนจะต้องมีแผนกำรติดตำม	 ประเมินและ

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรเป็นระยะ	 โดยต้องก�ำหนดระยะเวลำ

กำรติดตำม	 กำรประเมิน	 กำรรำยงำนและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนแน่นอน	 และ

ต้องน�ำผลที่ได้มำวิเครำะห์	 หำกผลไม่เป็นไปตำมที่วำงแผนไว้	 ก็จะได้ปรับ

วธิกีำรได้ทนัเพือ่ให้ได้ผลตำมทีต้่องกำร	หรอืหำกผลที่ได้เป็นไปตำมทีค่ดิไว้แล้ว	

ก็จะมั่นใจได้ว่ำเรำมำถูกทำงแล้ว	

Strategic
Objectives

Measure Baseline Target
Initiative	
Strategy

Perspective Objective

Customer

 

Internal	process

 

Learning	&	Growth

 

Financial
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	 	 	 ขอย�้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่ำ	 ในแผนกำรติดตำมนั้น	 ตัวชี้วัดต้องชัด	

ชี้และวัดได้จริง	ข้อมูลที่จะสนับสนุนต้องมี	งำน/โครงกำรบำงอันอำจจะไม่ได้ท�ำ

สู่ตัวนักเรียนโดยตรง	เช่น	งำนจัดซื้อ	สื่อ	วัสดุอุปกรณ์	หรือโครงกำรพัฒนำครู	

ผลผลิตที่ได้จำกงำน/โครงกำรนั้น	ๆ	เป็น	Intermediate	output	ยังไม่ใช่	Final	

output	เมื่อโรงเรียนวัดผลส�ำเร็จของงำน/โครงกำร	ก็อำจจะบอกว่ำส�ำเร็จ	เช่น	

ซื้อสื่อก็ได้สื่อแล้ว	ซื้อคอมพิวเตอร์ก็ได้คอมพิวเตอร์	ครูก็อบรมเสร็จแล้ว	ถือว่ำ

บรรลุเป้ำหมำยแล้ว	 กรณีอย่ำงน้ี	 ยังมิอำจจะถือว่ำบรรลุผลอย่ำงสมบูรณ์ได้	

เพรำะต้องตำมดตู่อไปว่ำ	สือ่กด็	ีคอมฯ	กด็	ีได้มีกำรน�ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	พูดง่ำย	ๆ	ก็คือ	ใช้อย่ำงประหยัด	คุ้มค่ำ	

เกิดประโยชน์สูงสุด	 ครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำแล้ว	 สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้

ในกำรพัฒนำกำรสอนให้นักเรียนมีคุณภำพตำมวัตถุประสงค์ได้	 เรื่องนี้เป็นเรื่อง

ส�ำคญัมำกทีพ่วกเรำมกัจะละเลยกนั	และมตีวัอย่ำงให้เหน็อยูเ่ป็นนจิ	สพฐ.	ใช้เงนิ

ในกำรพัฒนำครู	จัดหำสื่อ	อุปกรณ์ต่ำง	ๆ 	โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี	ในแต่ละปี

ด้วยงบประมำณมหำศำล	 แต่ท�ำไมผลกำรเรียนของนักเรียนจึงยังคงตกต�่ำลง

เรื่อย	ๆ	เป็นเรื่องน่ำคิด	โรงเรียนจึงต้องดูให้ดี	จัดกำรน�ำสิ่งเหล่ำนี้มำใช้ให้เกิด

ประโยชน์จรงิ	ๆ 	มิใช่พอใจแค่ได้จดัซือ้เท่ำนัน้	แต่มข้ีอสงัเกตในเรือ่งกำรพฒันำครู	

ในอดีตที่ผ่ำนมำ	 โรงเรียนที่เข้ำโครงกำรเงินกู้ธนำคำรโลกเพื่อพัฒนำกำรเรียน

กำรสอนวทิยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ	กิจกรรมหนึง่ของโครงกำรคอืกำรพฒันำครู	

ซึ่งคณะครูที่ได้รับกำรพัฒนำต่ำงก็ชื่นชมยินดีกับหลักสูตรและวิธีกำรอบรมว่ำ

ดีมำกและมีประโยชน์ต่อกำรน�ำไปใช้สอนมำก	 ทุกคนมีควำมสุขและรู้สึกโชคดี

ที่ได้เข้ำอบรม	 แต่เมื่อกลับไปโรงเรียนปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน	 ปรำกฏว่ำ

จำกผลกำรติดตำมพบว่ำ	 ครูไม่ได้น�ำเทคนิคที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้เลย	

อนัเน่ืองมำจำกสำเหตหุลกัสองประกำร	คอื	class-size	โตเกนิไป	และอกีเร่ืองหนึง่

ที่ส�ำคัญคือ	ทั้ง	teaching	loaded	และ	non-teaching	loaded	เยอะมำกจนไม่มี

โอกำสได้ท�ำอย่ำงทีต่ัง้ใจ	เรือ่งนีจ้งึเป็นอทุำหรณ์สอนใจว่ำ	โรงเรียนพงึ	manage	

ให้ดี	manage	ให้ดีและ	manage	ให้ดี	อย่ำปล่อยให้ทรัพยำกรสูญค่ำไปต่อหน้ำ

ต่อตำ	มันน่ำเสียดำย	จริงไหม?	

	 	 	 กำรติดตำม	 ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนจึงเป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญมำก	

และที่ส�ำคัญย่ิงไปอีก	 คือกำรน�ำผลมำวิเครำะห์	 เพื่อทบทวน	 แก้ไข	 ปรับปรุง	

พัฒนำให้ดีขึ้นแล้วท�ำต่อไป	 หรือยกเลิกถ้ำเห็นว่ำไม่สนองต่อวัตถุประสงค์	

เป็นกำรวิเครำะห์ตำมแนวทำงของ	Zero-based	 หำกโรงเรียนปฏิบัติได้เยี่ยงนี้	

ก็จะครบกระบวนกำรของ	PDSA	และจะบังเกิดผลดีอย่ำงมหำศำลต่อโรงเรียน
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3)	 กำรจัดสรรทรัพยำกร

	 	 	 หัวข้อนี้	TQA	 เพียงอยำกสร้ำงควำมม่ันใจว่ำ	 แผนที่วำงไว้	 มีเงินท�ำ

แน่นอน	เพรำะถ้ำไม่มีเงนิท�ำตำมแผน	แผนทีว่ำงไว้ก็ไร้ค่ำ	ทีส่�ำคญัคอื	วสิยัทศัน์	

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน	ไม่มีทำงที่จะบรรลุได้	โรงเรียนจึงต้องแสดงให้เห็นว่ำ	

เรำมีเงินแน่นอนที่จะสำมำรถท�ำตำมแผนได้อย่ำงที่วำงไว้	 หรือกรณีที่เกิด

ควำมผดิพลำด	ไม่ได้เงนิตำมนัน้	โรงเรยีนจะมแีผนส�ำรองอย่ำงไร	เพือ่ให้ได้เงินมำ

ตำมแผน	หรือจะปรับลดกจิกรรม/เป้ำหมำยอย่ำงไรให้สอดคล้องกบัวงเงินทีม่อียู่	

แต่ต้องไม่กระทบกำรด�ำเนินงำน	(พูดง่ำย	ท�ำยำก	แต่ก็ต้องท�ำ)	

	 	 	 อีกประกำรหนึ่ง	 โรงเรียนได้ท�ำเรื่องกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอยู่แล้ว	 ซึ่ง

จะเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนของโรงเรียน	 ก็น�ำเสนอในเอกสำร	

เป็นกำรรบัประกนัว่ำ	แผนของโรงเรยีนท�ำได้แน่นอน	ข้อส�ำคญัคอื	กำรวเิครำะห์

ควำมเสี่ยง	 ต้องวิเครำะห์ให้ได้ข้อเท็จจริง	 จริง	 ๆ	 ว่ำอะไรคือควำมเสี่ยง

และจะป้องกันอย่ำงไร	เสนอให้เห็นภำพ

	 	 	 จำกตัวอย่ำงของโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	 เขำน�ำเสนอหัวข้อนี้

ว่ำโรงเรียนใช้เทคนิคของ	Zero-based	budgeting	ในกำรวิเครำะห์งบประมำณ	

ซ่ึงสำมำรถ	focus	ลงสูก่จิกรรมทีส่�ำคญั	ๆ 	ทีม่ผีลต่อกำรพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ

ตำมวิสัยทัศน์ที่วำงไว้	แล้วจัด	priority	ของกิจกรรมต่ำง	ๆ	นั้น	และจัดสรรเงิน

ลงสู่กิจกรรมที่ได้จัดล�ำดับควำมส�ำคัญไว้ในแต่ละปี	

	 	 	 กรณีของเรำ	 อำจน�ำเสนอว่ำ	 โรงเรียนได้คำดประมำณกำรจ�ำนวน

นกัเรยีนไว้ล่วงหน้ำ	ซึง่อำจท�ำ	Scenario	ไว้สองระดบั	คอืขัน้ต�ำ่ทีเ่ชือ่ว่ำได้แน่	ๆ 	

กับขั้นสูงที่เผื่อว่ำจะได้นักเรียนมำกขึ้น	น�ำจ�ำนวนนักเรียนมำค�ำนวณเงินอุดหนุน

รำยหัว	ก็จะรู้วงเงินที่โรงเรียนจะมีซึ่งได้แน่	ๆ	เพรำะได้รับจำกรัฐบำล	รวมกับ

เงินที่โรงเรียนหำได้เองจำกวิธีกำรต่ำง	 ๆ	 รวมเป็นวงเงินที่จะใช้ในกำรท�ำแผน	

ก็อำจใช้วงเงินขั้นต�่ำในกำรท�ำแผนซึ่งมีแน่นอน	 เพื่อให้มั่นใจว่ำมีเงินเพียงพอ

ที่จะสนับสนุนแผนให้บรรลุควำมส�ำเร็จได้
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4)	 แผนดำนบุคลำกร

	 	 	 โรงเรียนควรแสดงแผนด้ำนบุคลำกรทั้งทำงด้ำนปริมำณและคุณภำพ	

ด้ำนปรมิำณคอืควำมต้องกำรในอนำคตซึง่จะผูกโยงกบัจ�ำนวนนกัเรียนที่โรงเรียน

ได้ท�ำกำรคำดคะเนไว้	 กรณีโรงเรียนประถมศึกษำ	 ใช้เกณฑ์อัตรำส่วนนักเรียน

ต่ออตัรำคร	ูตำมสตูรที	่กคศ.	ก�ำหนด	ค�ำนวณหำจ�ำนวนครทูีต้่องกำรในแต่ละปีได้	

แต่กรณีของโรงเรียนมัธยมศึกษำ	 ควำมต้องกำรครูจะต้องคิดตำมกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้	 โดยใช้เกณฑ์คำบกำรสอนต่อสัปดำห์เป็นตัวค�ำนวณหำจ�ำนวนครู

ในแต่ละกลุ่มสำระ	 โรงเรียนจึงต้องก�ำหนดหลักสูตร	 แผนกำรเรียน	 จ�ำนวน

ห้องเรยีนล่วงหน้ำ	เพือ่ใช้ในกำรค�ำนวณคำบกำรสอนทัง้หมด	ซึง่เรือ่งนี้โรงเรยีน

มัธยมศึกษำคงทรำบดีอยู่แล้ว	 ส่วนเกณฑ์คำบกำรสอนต่อสัปดำห์	 จะใช้	20	

หรือ	18	คำบ	ก็เป็นไปตำมที่	กคศ.	ก�ำหนด	

	 	 	 กรณีที่โรงเรียนต้องกำรครูเพิ่มในอนำคต	 อีกทั้งหำกในภำวะปจจุบัน	

โรงเรยีนกข็ำดครอูยูแ่ล้ว	กจ็ะรวมเป็นควำมขำดสะสมทีจ่ะต้องขอรับกำรจดัสรร

อัตรำจำก	สพฐ.	โรงเรียนจึงต้องท�ำแผนอัตรำก�ำลัง	ส่วนกำรสรรหำ	คงเป็นไป

ตำมระบบ	เมื่อฟ้ำสีทองผ่องอ�ำไพ	โรงเรียนได้	SBM	จริง	ๆ	เสียที	ก็อำจจะได้

สรรหำครูได้เอง	ตอนนีก้ร็อควำมเมตตำจำกเขตพืน้ที่ไปก่อน	กรณทีีม่กัจะเกดิขึน้

บ่อย	ๆ	คือโรงเรียนขำดครูสำระหนึ่ง	เขตก็ส่งอีกสำระหนึ่งมำให้	เช่น	โรงเรียน

ขำดครฟูสกิส์	แต่เขตส่งครสูงัคมมำให้	กเ็อวงั	อย่ำงนีห้ำกหวงัจะยกคณุภำพขึน้	

กค็งเป็นเรือ่งอศัจรรย์	ถ้ำโรงเรยีนใดได้รับจดัสรรทกุอัตรำและตรงตำมควำมขำด	

ก็โชคดีไป	 แต่ถ้ำไม่ได้หรือได้ไม่หมดและยังไม่ได้รับงบประมำณในกำรจ้ำงครู

อีกด้วย	 โรงเรียนก็ต้องช่วยตัวเองโดยกำรน�ำเงินของโรงเรียนเองไปจ้ำงครู	

ก็จะกระทบกับวงเงินที่จะน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียนตำมแผน	 กำรคำด

ควำมต้องกำรครูในอนำคตจงึเป็นสิง่จ�ำเป็น	และมผีลกระทบต่อโรงเรยีนโดยตรง
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	 	 	 ด้ำนคุณภำพของครู	 ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำครู	 ต้องเป็นไปตำม

แผนกลยุทธ์	 หมำยควำมว่ำ	 เมื่อโรงเรียนได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์

ของโรงเรียนไว้อย่ำงไร	 ก็จะเป็นตัวก�ำหนดว่ำ	 หำกจะท�ำให้บรรลุวิสัยทัศน์	

วัตถุประสงค์ดังกล่ำวแล้วไซร้	 ต้องวิเครำะห์ให้ได้ว่ำ	 โรงเรียนต้องกำรครู

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเยี่ยงไรบ้ำง	 เม่ือเรำรู้ควำมต้องกำรของโรงเรียนแล้ว	

ก็หันมำดูว่ำครูของโรงเรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนใดบ้ำง	 เคยผ่ำนกำรฝกอบรม

เรื่องใดมำบ้ำง	 ตรงนี้โรงเรียนก็ควรต้องท�ำข้อมูลพื้นฐำนไว้	 เอำควำมต้องกำร

เปรียบเทียบกับควำมรู้เดิมของครูแต่ละท่ำน	ก็จะทรำบได้ว่ำ	แต่ละท่ำนควรได้

เพิ่มเติมควำมรู้ควำมสำมำรถในเร่ืองใดบ้ำง	 อำจจะเหมือนกันหรือต่ำงกันก็ได้	

ตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่ำ	Training	need	 ซึ่งมักไม่ค่อยได้ท�ำกัน	 เมื่อโรงเรียน

จะท�ำ	TQA	ทัง้ท	ีกค็วรเริม่ท�ำ	Training	need	ได้แล้ว	จะได้ไม่ต้องให้ครอูบรมแบบ

เหมำโหลเช่นทุกวันนี้	

	 	 	 เม่ือได้ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของครูทั้งโรงเรียนแล้ว	 ก็มำ

จัดท�ำ	priority	ตำมวงเงินที่มี	แล้วจัดท�ำเป็นแผนกำรพัฒนำครูทั้งระยะสั้นและ

ระยะยำว	ซึง่ต้องระบใุห้ชดัเจนว่ำ	แต่ละปี	จะมีครูอบรมเร่ืองใดบ้ำง	จ�ำนวนกีค่น	

ใช้เงินเท่ำไร

5)	 ตัววัดผลกำรด�ำเนินกำร

	 	 	 ตัววัดหรือตัวชี้วัด	 เรำได้ก�ำหนดไว้แล้วตอนท�ำแผน	 ซึ่งได้ผ่ำน

กระบวนกำรวิเครำะห์มำเป็นอย่ำงดี	(หวังว่ำจะเป็นเช่นนั้น)	ถึงควำมสอดคล้อง	

ตั้งแต่วิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์องค์กร	จนถึงโครงกำรต่ำง	ๆ	ที่จะสนองตอบต่อ

วสิยัทศัน์ทีก่�ำหนด	และตวัชีว้ดันัน้	กส็ำมำรถชีแ้ละวดัได้จรงิ	ถ้ำโรงเรยีนท�ำตำม

กระบวนกำรที่กล่ำวมำได้อย่ำงถูกต้อง	 ก็จะม่ันใจได้ว่ำ	 ระบบกำรวัดผลของ

แผนปฏิบัติกำรจะหนุนเสริมให้โรงเรียนพัฒนำสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน	

โรงเรียนก็เพียงดึงมำแสดงให้ดูเฉพำะตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญที่ใช้

ติดตำม	output/outcome	ของแผน	หำกโรงเรียนใดใช้	Balanced	Scorecard	

หรือได้ก�ำหนดตัวชี้วัดเป็นล�ำดับชั้น	 ตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับกลุ่มสำระ	

ก็อำจแสดงตัวชี้วัดตำมล�ำดับชั้นให้ดู	ก็ยิ่งเป็นกำรดีเยี่ยม

6)	 กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร

	 	 	 กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร	 ถือเป็นเรื่องปกติที่เรำท�ำกันเป็นประจ�ำ

อยู่แล้ว	แผนที่ดีต้องมีควำมชัดเจนและแน่นอน	แต่ก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน	

กำรปรับเปลี่ยนอำจเกิดจำก
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 � กำรด�ำเนนิงำนตำมแผนเดมิ	เมือ่ท�ำไปสกัระยะหนึง่	แล้วมกีำรตดิตำมดู	

ปรำกฏว่ำถ้ำท�ำไปอย่ำงนี้ต่อไป	น่ำจะไม่บรรลุผลส�ำเร็จตำมที่วำงไว้	

จึงควรแสวงหำแนวทำงใหม่

 � สถำนกำรณ์หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจำกเดิมที่วิเครำะห์ไว้

 � นโยบำยหน่วยเหนือเปลี่ยน	หรือมีนโยบำยใหม่	เรื่องนี้จะพบบ่อย

	 	 	 โรงเรียนจึงต้องเตรียมพร้อมกับกำรปรับเปล่ียน	 ต้องก�ำหนดผู้รับผิด

ชอบให้ชัดเจน	 โดยปกติโรงเรียนจะมีฝำยแผนรับผิดชอบอยู่แล้ว	 แต่ก็ควรมี

ผู้บริหำรระดับรอง	 ผอ.	 ดูแล	 และมีคณะท�ำงำนที่จะช่วยกันพิจำรณำ	 เพรำะ

อำจต้องทบทวนแผนเดิมใหม่	ส่วนจะปรบัแค่ไหนอย่ำงไร	กค็งขึน้กบัสภำวกำรณ์

ขณะนั้น

	 ข.	กำรคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินกำร
	 	 หัวข้อนี้คล้ำย	 ๆ	 กับเรื่องตัวชี้วัด	 คือโรงเรียนเพียงแต่ระบุว่ำโรงเรียน

คำดผลลพัธ์ไว้ว่ำอย่ำงไรบ้ำง	กบ็อกไป	กระบวนกำรได้มำของตวัชีว้ดัและค่ำคำดกำรณ์	

ก็ได้มำพร้อมกันในขั้นตอนกำรท�ำแผน	วิเครำะห์	SWOT	และถ้ำโรงเรียนมีกำรจัด

เก็บข้อมูลที่ดีพอ	 มีข้อมูลที่ใช้เป็น	baseline	 ได้	 ในกำรก�ำหนดค่ำเป้ำหมำยของ

ผลทีต้่องกำรให้เกดิขึน้	ค่ำคำดกำรณ์กบัค่ำเป้ำหมำยกค็วรจะเป็นค่ำเดยีวกนั	แต่ถ้ำ

โรงเรียนไม่มีข้อมูลฐำน	 แล้วเวลำตั้งค่ำเป้ำหมำยใช้	 imagination	 ซึ่งส่วนมำกมัก

จะตั้งไว้สูง	 อย่ำงน้ีค่ำคำดกำรณ์กับค่ำเป้ำหมำยอำจจะต่ำงกันบ้ำง	 ดังนั้น

เมื่อน�ำแผนไปปฏิบัติ	และมีกำรติดตำมผลแล้ว	ค่ำที่คำดไว้อำจไม่ได้ตำมเป้ำหมำย	

จึงต้องปรับเป้ำหมำย	หรือจะต้องออกแรงมำกขึ้นเพื่อให้ได้ตำมเป้ำหมำย	โรงเรียน

ก็ต้องชี้แจงไว้ในรำยงำน
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หมวด 3 การมุ�งเน�นลูกค�า
	 หัวข้อนี้ต้องกำรให้โรงเรียนแสดงให้เห็นว่ำโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่ำงไรในกำรรับฟงเสียง	

ของลูกค้ำของโรงเรียน	 ซึ่งค�ำว่ำลูกค้ำของโรงเรียน	 คงไม่ได้หมำยถึงแต่นักเรียนเท่ำนั้น	 เพรำะ

กำรตัดสินใจเข้ำเรียนในโรงเรียนใดนั้น	 อ�ำนำจในกำรตัดสินใจคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเพียง

ฝำยเดยีว	ไม่ว่ำจะเป็นระดบัประถมศกึษำหรือมัธยมศกึษำ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในระดบัประถมศกึษำ	

อ�ำนำจกำรตัดสินใจย่อมเป็นของพ่อแม่	 ผู้ปกครองแน่นอน	 ดังนั้นค�ำว่ำลูกค้ำในควำมหมำยของ	

TQA	จะครอบคลุมตัวนักเรียน	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	และชุมชน	กำรรับฟงเสียงลูกค้ำ	โรงเรียนจึงต้อง

มีวิธีกำรรับฟงเสียงของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม	 ได้แก่	 นักเรียน	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 นอกจำกนี้	

TQA	 ยังบอกว่ำ	 ลูกค้ำนั้นมีทั้งลูกค้ำเก่ำ	 ลูกค้ำของคู่แข่งซึ่งอำจจะกลำยมำเป็นลูกค้ำใหม่หรือ

ลูกค้ำในอนำคตของเรำ	 แต่กรณีของโรงเรียน	 ลูกค้ำของโรงเรียนอื่นไม่ว่ำจะสังกัดเดียวกับเรำ

หรือสังกัดอื่น	 ๆ	 อำจจะมีโอกำสน้อยมำก	ที่จะเปลี่ยนโรงเรียนมำเข้ำเรียนกับเรำในระหว่ำงระดับ

กำรศึกษำ	 ยกเว้นเป็นกรณีกำรเปลี่ยนระดับ	 คือจำกประถมมำเข้ำเรียน	 ม.1	 และจำก	 ม.3	

มำเข้ำเรียนต่อ	 ม.4	 ดังน้ันกำรรับฟงลูกค้ำของโรงเรียนจึงต้องรับฟงทั้งลูกค้ำเก่ำ	 คือศิษย์เก่ำ	

ลูกค้ำปจจุบัน	 คือนักเรียนปจจุบัน	 และลูกค้ำในอนำคต	 ก็คือนักเรียนที่อยู ่ในพื้นที่บริกำร	

(catchment	area)	ของโรงเรียน	ชึ่งก็รวมถึงพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ตลอดจนชุมชนด้วย

	 3.1	 เสียงของลูกคำ	

	 ก.	กำรรับฟงลูกคำ
	 	 โรงเรียนต้องบอกวิธีกำรที่โรงเรียนใช้ในกำรรับฟงลูกค้ำ	 เพื่อให้ได้ข้อมูล	

ควำมพึงพอใจ	และควำมไม่พึงพอใจ	 รวมทั้งข้อมูลด้ำนอื่น	 ๆ	ของนักเรียนแต่ละ

กลุ ่มเป้ำหมำย	 เช่น	 ศิษย์เก่ำ	 นักเรียนปจจุบัน	 พ่อแม่	 ผู ้ปกครอง	 ชุมชน	

และนักเรียนและผู้ปกครองในอนำคต	กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง	ๆ	 เหล่ำนี้	 โรงเรียนต้อง

แสดงวิธีกำรให้ชัดเจน	 ซึ่งแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยน่ำจะมีวิธีกำรที่แตกต่ำงกันบ้ำง

ไม่มำกก็น้อย
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	 	 กรณีกำรเขียนรำยงำน	โรงเรียนอำจจะเริ่มด้วยกำรแสดงหลักสูตรโปรแกรม

กำรเรียนต่ำง	 ๆ	 ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน	 ซึ่งอำจแสดงที่มำที่ไปของหลักสูตร/

โปรแกรมต่ำง	 ๆ	 นี้ว่ำมีแนวคิดหรือแรงบันดำลใจหรือข้อมูลอย่ำงไร	 จึงจัดท�ำ

หลักสูตร/โปรแกรมเหล่ำนี้	 และผลกำรตอบรับ	 รวมทั้งผลสัมฤทธิ์เป็นอย่ำงไร	

โรงเรียนจึงต้องมีผล	และผลกำรวิเครำะห์แสดงให้ดู	

 � ผลจำกกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	 และผลกำรศึกษำต่อ	

จะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภำพของนักเรียน	 ซึ่งหมำยถึงควำมเหมำะสม

ของหลักสูตร/โปรแกรมที่โรงเรียนจัด

 � จ�ำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ำเรียน	 อัตรำกำรแข่งขัน	 อัตรำกำรเรียนต่อ

ในพื้นที่บริกำร	 สัดส่วนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนเมื่อเทียบกับ

โรงเรียนอื่น	ย่อมแสดงถึงควำมยอมรับของสังคม	ชุมชนที่มีต่อโรงเรียน

 � กำรจัดหลักสูตร/โปรแกรมต่ำง	 ควรให้	 stakeholders	 มีส่วนร่วม

ในกำรวำงหลักสูตร/โปรแกรม

 � สร ้ำงช ่องทำงในกำรรับฟงเสียงสะท้อน	 ทั้งควำมพึงพอใจและ

ควำมไม่พึงพอใจ	 ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุง	 พัฒนำ	 กำรด�ำเนินงำน

ของโรงเรียน	 ตลอดจนแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนในอนำคต	

โรงเรียนชี้แจงให้ชัดเจนว่ำมีช่องทำงและวิธีกำรใดบ้ำง	 โดยเฉพำะส่ือ

สังคมออนไลน์

 � กระบวนกำรรับฟงเสียง	 โรงเรียนต้องก�ำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	วิธี

กำร	ระยะเวลำที่แน่นอน	เพื่อให้กำรท�ำงำนเป็นระบบ

	 	 ตำมหัวข้อของเกณฑ์	TQA	 โรงเรียนต้องแยกเป็น	 นักเรียนในปจจุบัน	

นักเรียนในอดีต	ก็คือศิษย์เก่ำ	และนักเรียนในอนำคต	ก็คือนักเรียนประถมที่จะมำ

เข้ำ	ม.1	หรือนักเรียน	ม.ต้น	ที่จะมำเข้ำ	ม.ปลำย	วิธีกำรที่ใช้แต่ละกลุ่มอำจจะมี

ทั้งที่เหมือนกันและต่ำงกัน	เชื่อว่ำโรงเรียนสำมำรถบอกวิธีกำรได้เป็นอย่ำงดี

	 	 อีกเรื่องหน่ึงที่ควรน�ำเสนอให้	TQA	 ดู	 คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

ซึ่งโรงเรียนได้ด�ำเนินกำรอยู่แล้ว	 และก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง	

แสดงถึงว่ำโรงเรียนได้มีระบบที่ให้ควำมส�ำคัญกับนักเรียนอยู่แล้ว	 ระบบน้ีจะมีกำร

รับฟงปญหำ	 ควำมต้องกำรของนักเรียน	 และให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน	 แม้ว่ำ

โดยตวัระบบเองจะอยู่ในหมวดที	่6	แต่ผลของระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนจะกระท�ำ

กับตัวนักเรียนโดยตรง	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำโรงเรียนมีระบบงำนที่ให้ควำมส�ำคัญกับ

ตัวนักเรียน	
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		 ข.	กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกคำ
	 	 หัวข้อนี้โรงเรียนต้องบอกวิธีกำรที่ใช้ในกำรให้ได้ข้อมูลจำกนักเรียนปจจุบัน	

ศิษย์เก่ำ	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 ข้อมูลที่ต้องกำรคือควำมพึงพอใจ	 ควำมผูกพัน	

และควำมไม่พึงพอใจ	 วิธีกำรที่ใช้กับแต่ละกลุ่มอำจมีแตกต่ำงกันบ้ำง	 ต้องชี้แจง

จ�ำแนกวิธีกำรที่ใช้กับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย	ประเด็นเรื่องควำมพึงพอใจ	ไม่พึงพอใจ	

แบบประเมิน	วิธีกำรที่ใช้อำจเป็นรูปแบบเดียวกัน	คือท�ำครั้งเดียวได้ทั้งสองค�ำตอบ	

วิธีกำรที่ใช้	เช่น	

 � กำรส�ำรวจ	

 � สอบถำม	ทั้งในภำพของแบบสอบถำม	พูดคุย	ประชุมกลุ่มย่อยเฉพำะ

กลุ่ม	(Focus	group)	

 � กำรรับฟงควำมคิดเห็นสำธำรณะ	(Public	hearing)

 � กำรจัดท�ำ	poll	

 � กล่องรับฟงควำมคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ข้อร้องเรียน	

 � เว็บบอร์ด	อีเมลล์	ฯลฯ	

	 	 Guru	ด้ำน	TQA	ให้ข้อแนะน�ำว่ำ	ในกำรวำงระบบกำรประเมนิควำมพงึพอใจ	

และควำมผูกพันของลูกค้ำ	มีสิ่งที่ควรค�ำนึง	ได้แก่

1.	 จะต้องมีวิธีกำรในกำรประเมินที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำทุกกลุ่ม	 โดยใช้วิธี

ที่เหมำะสมส�ำหรับแต่ละกลุ่ม

2.	 จะต ้องออกแบบวิธีกำรประเมิน	 ที่ท�ำให ้ได ้ข ้อมูล	 สำรสนเทศ	

ที่สำมำรถน�ำไปวิเครำะห์	 และใช้ประโยชน์ได้	 เพื่อน�ำไปปรับปรุง

ให้เกินกว่ำที่ลูกค้ำคำดหวังและท�ำให้เกิดควำมผูกพันมำกขึ้น	 เช่น	

ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนอำชีพ	 รำยได้ของผู้ปกครองกับควำมคำดหวัง

ที่มีต่อโรงเรียน

3.	 จะต ้องออกแบบกำรประเมิน	 ให ้สำมำรถช่วยในกำรวิ เครำะห ์

หำสำเหตุได้

	 	 นอกจำกวิธีกำรดังกล่ำวซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ทั่ว	 ๆ	 ไปแล้ว	 ส�ำหรับโรงเรียน

อำจมีวิธีที่เฉพำะแตกต่ำงจำกธุรกิจอื่น	ๆ	เช่น	
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 � อัตรำกำรรบันักเรยีนของโรงเรยีน	ถ้ำโรงเรยีนรบันกัเรยีนได้เตม็ตำมแผน	

ก็แสดงว่ำ	 โรงเรียนได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครองและชุมชน	 ยิ่งถ้ำมี

นักเรียนมำสมัครมำกกว่ำจ�ำนวนที่โรงเรียนจะรับได้	 ที่เรียกว่ำโรงเรียน

ที่มีอัตรำกำรแข่งขันสูง	 ยิ่งแสดงถึงควำมพึงพอใจของสังคมที่มีต่อ

โรงเรียน

 � สัดส่วนกำรรับนักเรียนในพื้นที่บริกำร	 กรณีที่ในพื้นที่นั้นมีโรงเรียน

มำกกว่ำหน่ึงโรง	 ไม่ว่ำจะสังกัดเดียวกันหรือต่ำงสังกัดกัน	 ถ้ำสัดส่วน

กำรรับนักเรียนโรงเรียนไหนมำกกว่ำโรงอื่น	 แม้จะรับนักเรียนได้

ไม่เต็มแผน	แสดงว่ำโรงเรียนนั้นได้รับควำมนิยมมำกกว่ำ

	 	 ทั้งอัตรำและสัดส่วนกำรรับนักเรียน	เป็นตัวชี้ถึงควำมพึงพอใจของนักเรียน	

ผู้ปกครอง	ชุมชนที่มีต่อโรงเรียน	แสดงว่ำโรงเรียนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ	อันเกิดจำก

นักเรียนมีคุณภำพ	 ซ่ึงสังคมสัมผัสได้	 ส่วนคุณภำพนักเรียนเกิดจำกปจจัยใดบ้ำง	

โรงเรียนสำมำรถวิเครำะห์ได้	และเขียนไว้ในแบบรำยงำนเสนอผู้ตรวจประเมิน

 � กำรระดมทรัพยำกร	 เป็นอีกวิธีกำรหนึ่งที่จะแสดงว่ำโรงเรียนได้รับ

ควำมนิยม	หรือควำมพึงพอใจจำกผู้ปกครอง	ชุมชนหรือไม่

	 	 สิ่งที่ส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกคือ	 เมื่อโรงเรียนได้สำรสนเทศที่แสดงถึงควำม

พึงพอใจ	 ควำมผูกพัน	 และควำมไม่พึงพอใจแล้ว	 โรงเรียนต้องน�ำผลเหล่ำนี้

มำวิเครำะห์หำสำเหตุ	 กรณีที่ดีก็แสดงว่ำมำถูกทำงแล้ว	 ท�ำให้มำกขึ้นไปอีก	

กรณีที่ยังไม่ดี	 ก็จะได้รู้ว่ำมีสิ่งใดที่ยังบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไข	 จะได้ด�ำเนินกำร

ได้ถูกต้อง

	 	 ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง	กรณีของโรงเรียน

คงไม่มีกำรประเมินในเรื่องนี้	 เพรำะโรงเรียนจะมีลักษณะที่แตกต่ำงไปจำกองค์กร

ทำงธุรกิจประเภทอื่น	 ๆ	 ซึ่งลูกค้ำสำมำรถเปล่ียนกำรใช้สินค้ำหรือบริกำรประเภท

เดียวกันจำกหลำย	ๆ	แหล่งผลิตหรือให้บริกำรได้	 แต่ส�ำหรับโรงเรียนเมื่อนักเรียน

สมัครเข้ำเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งแล้ว	 ก็จะเรียนไปจนจบหลักสูตร	 ไม่ว่ำ

จะพอใจหรอืไม่กต็ำม	คงไม่มนีกัเรยีนคนใดย้ำยโรงเรยีนไปมำ	จนกว่ำจะได้โรงเรยีน

ถูกใจแล้วจึงเรียน	 กรณีนี้จึงอำจไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบจำกนักเรียนคนเดียวกัน	

แต่โรงเรียนอำจหำข้อมูลจำกแหล่งอื่นได้	 เช่น	 ผู้ปกครองที่มีบุตรหลำนเรียนอยู่	

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียน	กำรประชุมสัมมนำ	ฯลฯ
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	 3.2	 ควำมผูกพันของลูกคำ

	 ก.	ผลิตภัณฑ์และกำรสนับสนุนลูกคำ
1)	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 ค�ำว่ำผลิตภัณฑ์	 ในกรณีของโรงเรียนหมำยถึง	 หลักสูตร	 โปรแกรม

กำรเรียนต่ำง	 ๆ	 ที่โรงเรียนจัดให้มีขึ้น	 หัวข้อนี้	 โรงเรียนต้องบอกวิธีกำร

ที่ใช้ในกำรก�ำหนดหลักสูตร	 โปรแกรม	 ที่ตรงกับควำมต้องกำรของนักเรียน	

ผู้ปกครอง/ชุมชน

		 	 	 หลักสูตรของโรงเรียนส่วนหนึ่งคงจัดท�ำไปตำมกรอบมำตรฐำน	ตัวชี้วัด

ทีห่ลกัสตูรแกนกลำงก�ำหนด	ส่วนเนือ้หำ	รำยสำระเพิม่เตมิ	จดุเน้น	แผนกำรเรียน	

เป็นเรื่องที่โรงเรียนจัดท�ำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมของโรงเรียน	

ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์	 หรือทำงเศรษฐกิจ	 สังคม	 เช่น	

โรงเรียนที่อยู่ใกล้ทะเล	 อำจเรียนเรื่องเกี่ยวกับทะเล	 อำทิ	 วิทยำศำสตร์ทำง

ทะเล	 กำรท�ำประมง	 ฯลฯ	 โรงเรียนที่อยู่ทำงภำคเหนือไม่มีทะเล	 แต่มีภูเขำ

และปำไม้	ก็อำจจัดสำระที่เกี่ยวกับเรื่องหิน	ดิน	แร่	ลักษณะและประเภทของปำ	

เก่ียวกบัพนัธุ์ไม้	คอืเรยีนในลกัษณะเจำะลกึมำกกว่ำปกต	ิเพรำะมสีภำพแวดล้อม

ที่เอื้อ	 นอกจำกสภำพแวดล้อมแล้ว	 ก็ต้องดูสภำพกำรเปล่ียนแปลงของโลก	

โดยเฉพำะควำมก้ำวหน้ำทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีีก้่ำวหน้ำอย่ำงรวดเรว็	

	 	 	 ซึ่งนอกจำกจะเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนแล้ว	 ยังอำจสร้ำงอำชีพใหม่	

ๆ	 ซึ่งโรงเรียนอำจจัดหลักสูตรรองรับไว้	 หรือกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	 ก็มี

ผลให้โรงเรียนต้องปรับเนื้อหำกำรเรียนรู้ใหม่	 โดยเฉพำะเรื่องภำษำสำกลท่ีใช้

ในกำรสื่อสำร	 และภำษำของเพื่อนบ้ำนที่ต้องเรียนรู ้เพิ่มขึ้น	 รวมทั้งด้ำน

วัฒนธรรมด้วย

	 	 	 อีกปจจัยหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญมำกต่อกำรตัดสินใจเปดหลักสูตรหรือ

แผนกำรเรียนใด	ๆ 	คือควำมต้องกำรของสังคม	ชุมชน	โรงเรียนจึงต้องมีวิธีกำร

ที่จะรู้ถึงควำมต้องกำรของสังคม	 และในกำรตัดสินใจนั้น	 ใครเป็นคนตัดสินใจ	

ผอ.	คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	คณะครู	ชุมชน	ศิษย์เก่ำ	โรงเรียนใช้วิธีกำรใด	

ก็เขียนรำยงำนไปตำมที่โรงเรียนปฏิบัติ



108

2)	 กำรสนับสนุนลูกคำ

	 	 	 โรงเรยีนมกีลไกหรอืบรกิำรอะไรบ้ำงทีช่่วยให้นกัเรยีน	ผูป้กครองสำมำรถ

สืบค้นสำรสนเทศของโรงเรียน	 ติดต่อ	 สื่อสำร	 ใช้บริกำรของโรงเรียนได้อย่ำง

สะดวก

	 	 	 เรื่องนี้โรงเรียนคงตอบได้ไม่ยำก	 เพรำะเป็นเร่ืองที่โรงเรียนปฏิบัติกัน

เป็นปกติอยู่แล้ว	วิธีกำรหรือกลไกมีหลำกหลำย	โดยเฉพำะสื่อ	online	ที่ท�ำให้

เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงรวดเร็ว	 ซึ่งปจจุบันโรงเรียนมัธยมมักจะมีเว็บไซต์	

กลไกที่โรงเรียนใช้กันอยู่	เช่น

 � ปฐมนิเทศ

 � ประชุมผู้ปกครอง

 � วำรสำรโรงเรียน

 � กล่องรับควำมคิดเห็น	ข้อร้องเรียน

 � อีเมลล์	เว็บบอร์ด

 � โรงเรียนตัวอย ่ำงที่ ได ้ รับรำงวัล	MBNQA	 ใช ้วิธีตั้งศูนย ์ชื่อ	

“Student	 Support	 Services”	 มีหน ้ำที่ เป ็นแหล ่งข ้อมูล

ส�ำหรับนักเรียน	 ผู ้ปกครอง	 และชุมชนมำใช้บริกำร	 พร้อมทั้ง

เป็นศูนย์รับข้อมูล	 ข้อร้องเรียน	 ร้องทุกข์หรือควำมต้องกำร

จำกนักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	

3)	 กำรจ�ำแนกลูกคำ

	 	 	 โรงเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไรที่จะจ�ำแนกนักเรียนที่มำรับบริกำรที่โรงเรียน

	 	 	 กรณีของโรงเรียน	 ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรโดยตรง	 คือตัวนักเรียน

ซึ่งโรงเรียนจะมีวิธีกำรรับนักเรียนโดยเฉพำะ	 ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของ	สพฐ.	อยู่แล้ว	โรงเรียนก็เพียงชี้แจงไปตำมเกณฑ์

ของแต่ละโรงเรียน	

		 	 	 เมื่อนักเรียนเข้ำสู่ระบบของโรงเรียนแล้ว	 ก็จะถูกจ�ำแนกหรือแบ่งกลุ่ม

โดยปริยำย	 คือ	 แยกตำมระดับชั้น	 ตำมแผนกำรเรียน	 ตำมโครงกำรพิเศษ	

หรือจัดกลุ่มตำมควำมรู้	ควำมสำมำรถ	หรือควำมถนัด	แล้วแต่ที่แต่ละโรงเรียน

จะบริหำรจัดกำร

4)	กำรใชขอมูลเกี่ยวกับลูกคำ

	 	 	 โรงเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน	 ผู้ปกครอง

และชุมชน	เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำร

	 	 	 ข้อมลูเกีย่วกบันกัเรยีน	จะมทีีม่ำจำกช่องทำงกำรสือ่สำรต่ำง	ๆ 	ที่โรงเรยีน

ได้จัดให้มีขึ้น	 โรงเรียนต้องก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่จะท�ำหน้ำที่รับข่ำวสำร

ข้อมูลต่ำง	ๆ	แล้วส่งต่อให้กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินกำรต่อไป
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	 ข.	กำรสรำงควำมสัมพันธ์กับลูกคำ
	 	 1)	 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์	

	 	 	 หัวข้อนี้โรงเรียนต้องบอกวิธีกำรที่จะสร้ำง	 และจัดกำรควำมสัมพันธ์

กับนักเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน	

	 	 	 กรณีที่เป็นธุรกิจทั่วไป	 กำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ	

Guru	บอกว่ำมีเป้ำประสงค์	เพื่อ

 � ค้นหำ	ดึงดูด	ได้มำซึ่งลูกค้ำ	รวมทั้งกำรดึงลูกค้ำในอดีตให้กลับมำ	

และท�ำให้ได้ส่วนแบ่งตลำดเพิ่ม	(Acquire	Customer	and	Build	

Market	Share)

 � รักษำลูกค้ำ	สร้ำงควำมพงึพอใจ	และท�ำให้เหนอืควำมคำดหมำย	เพือ่

เป็นกำรรักษำฐำนลูกค้ำให้มั่นคง	(Retain	and	Satisfy	Customer)

 � เพิ่มควำมภักดีและควำมผูกพันของลูกค้ำที่มีต่อสินค้ำ	บริกำร	และ

ตรำสินค้ำของท่ำน	 เพื่อขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำที่ให้กำรสนับสนุนท่ำน

อย่ำงเหนียวแน่น	(Increase	Customer	Engagement)

	 	 	 ส�ำหรบัโรงเรยีน	เรำคงไม่อยำกให้นกัเรยีนคงสภำพเป็นนกัเรยีนอยูก่บัเรำ

ในโรงเรียนไปนำนแสนนำน	หรือเรียนจบไปแล้ว	ก็ให้ย้อนมำเป็นนักเรียนใหม่อกี	

หรือแม้แต่กำรดึงนักเรียนจำกโรงเรียนอื่นมำ	 ก็คงไม่ใช่เป้ำหมำยของเรำ	

เพรำะเร่ืองของกำรศึกษำ	 เป็นเร่ืองที่ทุกฝำยต้องช่วยเหลือกันเพื่อสร้ำงโอกำส

ทำงกำรศึกษำให้แก่เยำวชนของชำติมำกกว่ำจะมำแข่งกันเพื่อแย่งชิงนักเรียน

ให้มำเป็นลูกค้ำของโรงเรียน	 โรงเรียนจึงเป็นธุรกิจที่ให้กำรบริกำรที่แตกต่ำง

ไปจำกธุรกิจอื่น	
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	 	 	 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของโรงเรียน	 เป็นส่ิงที่โรงเรียนท�ำกันอยู่แล้ว	

ไม่ว่ำกับนักเรียนปจจุบัน	 ผู้ปกครอง	 ศิษย์เก่ำ	 ชุมชน	 ดังนั้นหัวข้อนี้โรงเรียน

เขียนรำยงำนตำมที่แต่ละโรงเรียนปฏิบัติได้อย่ำงสบำย	 ๆ	 อย่ำงไรก็ตำม	

แม้จะเป็นกำรเอำมะพร้ำวห้ำวมำขำยสวน	 ก็ขอน�ำสิ่งที่โรงเรียนปฏิบัติมำสรุป

เสนอเพื่อให้หัวข้อนี้จบอย่ำงสมบูรณ์	

	 	 	 จุดมุ ่งหมำยของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของโรงเรียนกับนักเรียน	

ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 ก็เพื่อพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้เป็นไปตำมจุดประสงค์

ของโรงเรียนที่วำงไว้	กิจกรรมที่โรงเรียนท�ำตั้งแต่เริ่มกระบวนกำร	เช่น

 � ปฐมนิเทศนักเรียนเข้ำใหม่	

 � มีครูประจ�ำช้ัน/ครูท่ีปรึกษำ	 ที่ท�ำหน้ำที่ดูแล	 ให้ควำมช่วยเหลือ

นักเรียนอย่ำงใกล้ชิด

 � มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 � ประชุมผู้ปกครอง	

 � สร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง

 � ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

 � Open	house

 � งำนศิษย์เก่ำ

	 	 	 โรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	สร้ำงควำมสัมพันธ์โดยจัดท�ำโครงกำร

ที่เรียกว่ำ	 “Golden	Opportunities	Partner”	 เป็นโครงกำรของเขตกำรศึกษำ	

เป็นกำรหำ	partner	 ระหว่ำงโรงเรียน	 หน่วยงำนอ่ืน	 และชุมชน	 โดยแต่ละ

โรงเรียนต้องมีเครือข่ำย	3	 แห่ง	 ซึ่งจะมีส่วนในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน	

ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน	

2)	 กำรจัดกำรกับขอรองเรียน

	 	 	 โรงเรยีนต้องบอกมวีธิกีำรในกำรจดักำรกบัข้อร้องเรียนและกำรปรับปรุง

แก้ไขตำมข้อร้องเรียน	

	 	 	 ในกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน	Guru	 มีข้อแนะน�ำว่ำ	 โรงเรียนต้องสร้ำง

กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล	ที่ส่งผลให้

	 	 	 1.	 ข้อร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิผล

	 	 	 2.	 สำมำรถเรียกควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำกลับคืนมำ

	 	 	 3.	 สร้ำงเสริมควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ	



111

   ในกำรด�ำเนนิกำรเร่ืองนี	้โรงเรยีนต้องไม่ลมืว่ำตำมเกณฑ์ของ	TQA	ทกุเรือ่ง

ต้องท�ำให้เป็นระบบ	คือ	

 � ก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

 � มีแนวทำงหรือขั้นตอนที่ชัดเจนในกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียน	

 � มกีลไกและวธิกีำรในกำรตดิตำมควำมส�ำเรจ็ของกำรแก้ไขข้อร้องเรยีน

 � มีกำรก�ำหนดตัววัดและเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน	 เช่น	

ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองและแก้ไข	ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องต่อกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียน	เป็นต้น

 � มีกำรติดตำมผลลัพธ์ภำพรวมของกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียน

 � มีกำรน�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์	 เพื่อหำทำงแก้ไขป้องกันและ

ขยำยผลทั่วทั้งองค์กร

 � หำทำงปรับปรุงวิธีกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

	 	 	 ส่วนวิธีกำรนั้น	 โรงเรียนอำจเลือกใช้วิธีกำรต่ำง	 ๆ	ตำมควำมเหมำะสม	

อำทิ	กระจำยอ�ำนำจกำรตัดสินใจให้ระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ครู	ที่รับผิดชอบ

ในกำรปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีร้่องเรยีนให้สำมำรถแก้ไขเรือ่งทีร้่องเรียน

ได้ทันที	โดยก�ำหนดแนวทำงและอ�ำนำจกำรตัดสินใจให้ชัดเจน	กำรติดตำมโดย

ผูบ้รหิำรระดบัสงูกรณทีีเ่รือ่งร้องเรยีนยงัไม่ได้รบักำรแก้ไข	กำรสือ่สำรให้ผูเ้กีย่วข้อง

รับทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไขปญหำ	
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หมวด 4 
การวัด การว�เคราะห� และการจัดการความรู�
	 หมวดนีถ้อืเป็นพืน้ฐำนส�ำคญัของระบบกำรบริหำรจดักำรเพือ่มุ่งเน้นสู่องค์กรทีเ่ป็นเลิศ	

เป็นระบบที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรท�ำให้องค์กรมีกำรจัดกำรที่มีประสิทธิผล

	 4.1	 กำรวัด	กำรวิเครำะห์	และกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กร

	 ก.	กำรวัดผลกำรด�ำเนินกำร
	 	 1)	 ตัววัดผลกำรด�ำเนินกำร	

	 	 	 กำรวัดผลกำรด�ำเนินกำรถือเป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญมำกที่โรงเรียน

ต้องจัดให้มีขึ้น	Guru	ทำงด้ำนกำรบริหำรกล่ำวไว้ว่ำ	“If	you	can’t	measure,	

you	can’t	manage.	If	you	can’t	measure,	you	can’t	 improve.”	 ฉะนั้น

โรงเรยีนจะต้องจดัให้มกีำรตรวจสอบวดัผลกำรด�ำเนนิงำนที่โรงเรยีนได้ด�ำเนนิกำร

ในแต่ละปี	 โดยต้องก�ำหนดผู้รับผิดชอบ	 ระยะเวลำที่แน่นอนว่ำ	 กำรวัดผล

แต่ละครั้งแต่ละเรื่อง	 จะด�ำเนินกำรกันตอนไหนอย่ำงไร	 เพรำะสิ่งที่จะต้องวัด	

คงมีหลำยเรื่อง	วิธีกำรวัดและเวลำอำจจะแตกต่ำงกัน	จึงต้องก�ำหนดให้ชัดเจน

และเป็นที่รับรู้ทั่วกันในโรงเรียน	 อย่ำลืมว่ำกำรส่ือสำรเป็นเร่ืองส�ำคัญ	 และมี

ผลกระทบต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรท�ำงำน

	 	 	 ในหัวข้อนี้	โรงเรียนต้องบอกว่ำ	โรงเรียนมีตัววัดอะไรบ้ำง	ตัววัดมีหลำย

ระดับ	 ต้ังแต่วิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์ใหญ่ของโรงเรียนที่เป็นระดับวัตถุประสงค์

องค์กร	 (corporate	 objective)	 ก็ต้องมีตัววัด	 จนมำถึงระดับกลยุทธ์

ซึ่งประกอบด้วย	โครงกำร	กิจกรรม	ก็ต้องมีตัววัดเช่นกัน	และเมื่อถ่ำยถอดเป็น

ล�ำดับชั้นจำกกลยุทธ์จนกระทั่งกลำยเป็นตัววัดในระดับปฏิบัติกำร	 ครอบคลุม

ทุกกระบวนกำร	 ทุกหน่วยงำนที่อยู่ในโรงเรียน	 ตัววัดที่ว่ำนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดใน

หมวดที่	4	ฉะนั้นอย่ำไปเขียนใหม่	ย้อนอดีตไปหมวดที่	2	ตอนท�ำแผนกลยุทธ์	

เรำได้วิเครำะห์	SWOT	ก�ำหนดโครงกำร/กิจกรรม	และตัวชี้วัดไว้เรียบร้อยแล้ว	

และก็หวังว่ำตัวชี้วัดที่โรงเรียนก�ำหนดไว้นั้น	 จะเป็นตัวชี้วัดที่ดี	 ไม่ชี้เรื่อยเปอย

จนบอกอะไรไม่ได้	แต่ถ้ำเป็นเช่นที่ว่ำมำ	ก็ถือโอกำสทบทวนซะ	
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	 	 	 ค�ำถำมของเกณฑ์ที่ถำมว่ำโรงเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเลือกตัววัด

และปรับให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน	ค�ำตอบก็อยู่ที่กระบวนกำรวำงแผน

กลยทุธ์นัน่เอง	โรงเรยีนกบ็รรยำยสรปุกระบวนกำรท�ำให้เหน็ภำพควำมเชือ่มโยง

ทั้งระบบ	ค�ำถำมช่วงนี้โรงเรียนคงตอบได้ไม่ยำก

	 	 	 ที่ส�ำคัญคือ	 ตัวชี้วัดหรือตัววัดเหล่ำนี้ต้องกำรข้อมูลหรือสำรสนเทศ

สนับสนุนที่ เพียงพอ	 สมกับที่จะเป ็น	Management	 by	 Fact	 ไม่ ใช ่	

Management	by	Wife	(หรือ	wives	แล้วแต่กรณี)	หรือ	Management	by	มั่ว	

(เหมือนบำงหน่วยงำนในปจจบุนั	ไม่บอกหรอกว่ำหน่วยไหน)	Kaplan	&	Norton	

ผู้เขียนต�ำรำ	Balanced	Scorecard	อันโด่งดังบอกว่ำ	“อันข้อมูลสำรสนเทศนั้น

ย่อมต้องแปรเปลี่ยน	dynamic	ไปตำมกลยุทธ์	มิใช่จะนอนแน่นิ่ง	static	อยู่กับที่

มเิปลีย่นแปร”	แตป่ญหำของเรำเวลำนี	้อย่ำว่ำแตส่ำรสนเทศตอ้งปรบัเปลี่ยนไป

ตำมกลยทุธ์เลย	แม้แต่สำรสนเทศทีจ่ะใช้ในกำรตดัสินใจในกำรบริหำรในปจจบุนั	

ยังไม่มีพอเลย	ทั้ง	ๆ	ที่มีข้อมูลเยอะ	แต่ข้อมูลที่จะเป็น	synthetic	indicators	

ไม่สู้จะมี	 บ่อยครั้งที่เรำจะเห็นค�ำว่ำ	 “na”	 ที่มำจำก	non	available	 ในตำรำง

แผนของหน่วยงำนบำงแห่งใกล้	 ๆ	 ตัวเรำ	 เป็นกำรสำรภำพว่ำหำข้อมูลไม่ได้	

หรือไม่มีข้อมูลนั่นเอง	เมื่อข้อมูลที่เป็น	baseline	ไม่มีแล้ว	จะตั้งค่ำเป้ำหมำย

บนฐำนจำกอะไร	Management	by	Fact	 จึงยังอยู่ในครรภ์ไม่ยอมคลอดซะที	

ทั้ง	ๆ	ที่ลงทุนในตัว	T	ไปมำกมำย	แต่ตัว	I	ไม่ยอม	(ให้)	มำ	IT	จึงไม่เกิด	

	 	 	 ข้อมูลที่โรงเรียนต้องจัดท�ำไว้ให้เป็นระบบ	สืบค้นได้ง่ำย	ทุกคนสำมำรถ

เข้ำถึงได้	อำจแบ่งเป็นสองส่วน	คือ
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	 	 	 1.	 ข้อมูลทั่วไป	ส่วนนี้จะเหมือนที่เขียนไว้ในโครงร่ำงองค์กร	แต่จะเน้น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัววัด	เช่น

 � จ�ำนวนนักเรียนตัวป้อน	 (กรณีโรงเรียนมัธยมศึกษำ)	 หรือ

จ�ำนวนเด็กอำยุตำมเกณฑ์	(กรณีโรงเรียนประถมศึกษำ)	ที่อยู่ใน

พื้นที่บริกำร	(กรณีโรงเรียนที่ก�ำหนดพื้นที่บริกำรชัดเจน)	 และ

จ�ำนวนนกัเรยีนโรงเรียนอืน่ทีเ่ปดสอนในระดบัเดยีวกนัและอยู่ใน

พื้นที่เดียวกับโรงเรียน	เพื่อจะได้รู้ส่วนแบ่งกำรตลำด	(ตำมภำษำ

ของ	TQA)	 หรือจ�ำนวนนักเรียนที่อยู ่ในสัดส่วนที่โรงเรียน

ต้องให้บริกำรในอนำคต

 � 	แผนชั้นเรียน	แสดงจ�ำนวนนักเรียนรำยชั้น	จ�ำนวนนักเรียนรวม	

และอัตรำส่วนนักเรียนต่อห้อง

 � จ�ำนวนคร	ูแสดงอำย	ุอำยรุำชกำร	วฒุกิำรศกึษำ	หลกัสตูรทีเ่ข้ำรบั

กำรอบรมพัฒนำ	 วิทยฐำนะ	 จ�ำนวนชั่วโมงสอน	 ภำระงำนอื่น	

ผลกำรปฏิบัติงำน

 � 	อตัรำส่วนนกัเรยีนต่อคร	ูแสดงถงึควำมพอหรอืควำมขำดของครู

ในภำพรวมตำมเกณฑ์

 � 	ควำมขำดครูตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 ดัชนีตัวนี้มีควำมส�ำคัญ

มำกในระดับมัธยมศึกษำ	และเป็นปญหำที่โรงเรียนมัธยมศึกษำ

ส่วนใหญ่เผชิญอยู่ในขณะนี้

 � จ�ำนวนคอมพิวเตอร์	 แยกเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อกำรบริหำร	

กำรเรียนกำรสอน	 และเพื่อกำรค้นคว้ำ	 อัตรำส่วนนักเรียน

ต่อคอมพิวเตอร์	 (เฉพำะคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน

และกำรค้นคว้ำ)	

 � 	จ�ำนวนอำคำรเรียน	 อำคำรประกอบ	 โรงฝกงำน	 สนำมกีฬำ	

ห้องน�้ำ-ห้องส้วม	และแสดงควำมขำดในประเภทต่ำง	ๆ

 � 	สื่อ	 อุปกรณ์	 และครุภัณฑ์ที่ส�ำคัญที่จ�ำเป็นที่จะเป็นตัวช่วย

ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

	 	 	 ข้อมลูและดัชนีเหล่ำน้ี	เป็นตวับ่งชีเ้บือ้งต้นถงึควำมเพยีงพอของทรพัยำกร

ที่ต้องใช้ในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ	 ตำมหลักของ	School	mapping	

บอกว่ำ	 หำกโรงเรียนขำดทรัพยำกรเหล่ำนี้	 ก็คงมีผลกระทบต่อคุณภำพ

กำรศึกษำอย่ำงแน่นอน	 ข้อมูลและดัชนีชุดนี้จึงเป็นตัววัดที่โรงเรียนควรต้อง

จัดท�ำไว้
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	 	 	 ข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เป็นเหมือนผลของกำรใช้ทรัพยำกร	 คือผลที่เกิดกับ

ตัวนักเรียน	อำทิ	

 � 	ผลกำรเรียน	O-NET	ฯลฯ

 � 	ข้อมูลด้ำนคุณธรรม	จริยธรรมและพฤติกรรมของนักเรียน

	 	 	 2.	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์	 โรงเรียนต้องวิเครำะห์ว่ำ	 กลยุทธ์

ที่ก�ำหนดไว้นั้น	เมื่อแปลงเป็นโครงกำร/กิจกรรมแล้วมีเป้ำหมำยอะไร	มีตัวชี้วัด

อะไร	 ตัวชี้วัดก็ต้องมี	baseline	 และค่ำเป้ำหมำย	 ซึ่งต้องกำรข้อมูลในเรื่องใดบ้ำง 

บำงส่วนอำจจะเป็นข้อมูลทั่วไปตำมข้อ	1	 หรืออำจนอกเหนือจำกข้อ	1	 ก็ได้	

ขึน้อยูก่บักลยทุธ์	จงึต้องวเิครำะห์ให้ได้ว่ำต้องกำรข้อมูลด้ำนใดบ้ำง	ถ้ำไม่มข้ีอมลู	

ก็จะต้องใช้ค�ำว่ำ	“na”	ซึ่งไม่ควรมีค�ำนี้ในแผนของโรงเรียน	ระดับโรงเรียนควร

มีข้อมูลให้สมบูรณ์

	 	 	 	 ส�ำหรบัตวัวดัด้ำนกำรเงนิ	เนือ่งจำกโรงเรยีนของเรำเป็นหน่วยรำชกำร

มหีน้ำที่ให้บริกำรประชำชน	จงึเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งหวงัก�ำไร	ตวัวดัด้ำนกำรเงนิ

จึงไม่ใช่เรื่องก�ำไรหรือขำดทุน	แต่อำจแสดงในเรื่อง

 � 	งบกำรเงินแสดงรำยรับ	รำยจ่ำย

 � Unit	cost	อำจแสดงค่ำใช้จ่ำยต่อหัวได้ในหลำยลักษณะ

1)	 ภำพรวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด	หำกในปีนัน้โรงเรยีนมกีำรก่อสร้ำง

อำคำร	 งบค่ำก่อสร้ำงต้องถูกเฉล่ียเป็นรำยปี	 โดยคิดอำยุ

กำรใช้งำนของอำคำรและค่ำเส่ือมรำคำด้วย	 จึงจะเป็น

รำยจ่ำยจรงิของแต่ละปี	กำรคดิค่ำเสือ่มรำคำ	ในระยะนี้ให้ยดึ

ตำมระเบียบของกระทรวงพำณิชย์	 คือ	 ค่ำก่อสร้ำงหำรด้วย

ระยะเวลำกำรใช้อำคำร	30	ปี	เป็นค่ำเสื่อมรำยปี

2)	 ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ	1	แต่ไม่รวมงบค่ำก่อสร้ำง	(ถ้ำมี)

3)	 ค่ำใช้จ ่ำยตำมข้อ	 2	 แต่ไม่รวมงบเงินเดือน	 กรณีท่ีมี

ค่ำครุภัณฑ์	ต้องคิดค่ำเสื่อมด้วย

	 	 	 	 กำรคิด	Unit	cost	 เป็นตัววัดตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกำรใช้เงิน

ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ	 ว่ำโรงเรียนให้น�้ำหนักในกำรจัดกำรศึกษำไปใน

เรื่องใดบ้ำง	 และถ้ำโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง	 ก็จะเห็นแนวโน้มของกำร

ใช้จ่ำยเงินที่ชัดเจน	 กำรคิด	Unit	cost	 ตำมข้อ	3	หำกสำมำรถแยกค่ำใช้จ่ำย

ตำมกิจกรรมหลัก	 ๆ	 เช่น	 ค่ำจัดหำสื่อ	 ค่ำอุปกรณ์	 ค่ำครุภัณฑ์	 ค่ำพัฒนำครู	

ค่ำบริหำรค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำนักเรียน	 โดยคิดเป็นสัดส่วนของ

กำรใช้เงินในแต่ละประเภท	 ก็จะชี้ให้เห็นถึงควำมคุ้มค่ำของกำรใช้เงิน	 และ

เป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์	cost-effectiveness	ต่อไป	
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2)	 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

	 	 	 หัวข้อนี้เป็นกำรแสดงกำรเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ	ซึ่งหนังสือ	

เกณฑ์	TQA	 ให้นิยำมว่ำ	 เป็นข้อมูลที่ได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับองค์กรอื่น

ด้วย	“กระบวนกำรเทียบเคียง”	(Benchmarking)	และ	“กำรค้นหำตัวเปรียบเทียบ

ในเชิงแข่งขัน”	(Competitive	Comparison)

	 	 	 กระบวนกำรเทียบเคียง	 หมำยถึง	 กำรเฟ้นหำกระบวนกำรและผลลัพธ์

ที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติและผลกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ	 ในกิจกรรมที่คล้ำยคลึงกัน

ทั้งภำยในกลุ่มหรือนอกกลุ่มธุรกิจ	 ส่วนค�ำว่ำ	 “กำรเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน”	

เป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินกำร	 ระหว่ำงองค์กรของเรำกับคู่แข่ง	 และ

องค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์และบริกำรที่คล้ำยคลึงกัน

	 	 	 ส�ำหรบัโรงเรยีนของเรำ	แม้เรำไม่ได้มุ่งเน้นทีก่ำรแข่งขนั	แต่กำรใช้ข้อมูล

และสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ	ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับองค์กรที่มุ่งสร้ำงผลกำร

ด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ	เพรำะ	

 � ช่วยให้รูร้ะดบัของตนเองเม่ือเปรียบเทยีบกบัคูแ่ข่ง	และผู้ทีมี่วธิปีฏบิตัิ

ที่เป็นเลิศ

 � สำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบและสำรสนเทศที่ได้จำกกำรจัดระดับ

เทียบเคียง	มักจะผลักดันให้เกิดกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่ำง

ก้ำวกระโดด	(Breakthrough)

 � กำรเปรยีบเทยีบสำรสนเทศด้ำนผลด�ำเนนิกำร	จะท�ำให้มคีวำมเข้ำใจ

ทีด่ขีึน้ต่อกระบวนกำรและผลกำรด�ำเนนิกำรของกระบวนกำรดงักล่ำว

 � กำรคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนนิกำรเชงิเปรยีบเทยีบและผลกำรด�ำเนนิกำร

ของคู่แข่ง	 อำจช่วยให้เห็นถึงควำมท้ำทำยและประเด็นนวัตกรรม	

ที่จ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินกำร

	 	 	 กำรด�ำเนินกำรในเรื่องนี้ต้องท�ำให้เป็นกระบวนกำร	ได้แก่	

 � มีขั้นตอนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

 � มีหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกตัววัดที่จ�ำเป็นต้องเทียบเคียง	 และ

คู่เปรียบเทียบที่จะใช้ที่ชัดเจน

 � มีกำรก�ำหนดเกณฑ์ในกำรเสำะหำแหล่งเปรียบเทียบที่เหมำะสม

 � มีกำรก�ำหนดแนวทำงหรือวิธีกำร	 ตลอดจนผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	

ในกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบเหล่ำนี้

 � ผู้ที่รับผิดชอบต้องคอยหมั่นทบทวนประสิทธิผลของกำรคัดเลือก

และใช้ประโยชน์ข้อมูลและสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบเหล่ำนี้	

รวมท้ังกำรปรบัเปลีย่นคูเ่ปรยีบเทยีบให้เหมำะสมตำมกำรเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้น	
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	 	 	 ตำมหลักกำรของ	TQA	 แล้ว	 กำรเลือกคู ่เทียบเคียงขององค์กร	

ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเลือกกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	 และเลือกที่จะเทียบเป็นเรื่อง	 ๆ	 ได้	

แต่กรณีโรงเรียนของเรำ	 กำรท�ำกำรเทียบเคียงก็เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำ

กำรศึกษำให้ดีขึ้น	 ซึ่งเป้ำหมำยของกำรพัฒนำก็อยู่ที่กำรท�ำให้นักเรียนดีขึ้นได้

ตำมเป้ำหมำยตวัชีว้ดัทีก่�ำหนดไว้	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โรงเรียนในโครงกำรพฒันำ

โรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกลที่ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดไว้อย่ำงชัดเจน	ส่วนโรงเรียนที่ยัง

ไม่ได้เข้ำโครงกำรนี้	 ก็สำมำรถเดินตำมรอยตัวชี้วัดของโครงกำรได้	 เพียงปรับ

ระดับเกณฑ์ให้เหมำะสมและค่อย	 ๆ	 พัฒนำขึ้นไป	 โรงเรียนที่จะเป็นตัวแบบ

ในกำรเทียบเคียงก็ควรเป็นโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติ	หรือ	Systematic	Approach	

ที่เป็น	Best	Practice	มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ	

	 	 	 ขั้นตอนในกำรเทียบเคียง	คือ	กำรคัดเลือก	กำรรวบรวม	กำรวิเครำะห์

เปรียบเทียบ	และกำรน�ำผลไปประยุกต์ใช้งำน	มี	4	ขั้นตอนหลัก	ๆ	คือ

	 	 	 1.	 ขั้นตอนกำรวำงแผนเทียบเคียง	(Planning)	 โดยกำรก�ำหนดเรื่อง	

และระดับที่จะเทียบเคียง	(Benchmark)	เลือกองค์กรที่จะด�ำเนินกำรเทียบเคียง	

และวิธีกำรในกำรเลือก	รวบรวมข้อมูล

	 	 	 2.	 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์	(Analysis)	 ข้อมูลที่ได้รับเทียบเคียงหำ	Gap	

ของระดับผลกำรด�ำเนินกำรและสำเหตุที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 3.	 ขัน้ตอนกำรเชือ่มโยงสูก่ำรน�ำไปปฏบิตั	ิ(Integration)	โดยกำรสือ่สำร

แนวทำงกำรปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ	และก�ำหนดเป้ำหมำย

	 	 	 4.	 ขั้นตอนกำรปฏิบัติ	 (Action)	 จัดท�ำแผนงำนเพื่อปรับปรุง	 และ

ด�ำเนนิกำรปรับปรุงจนกระทัง่ได้ผลลัพธ์ทีด่ขีึน้	และพฒันำแนวทำงปฏบิตัิให้ดขีึน้

		 	 	 จำกขั้นตอนที่กล่ำวมำนี้	 งำนขั้นแรกของโรงเรียน	 คือก�ำหนดเรื่อง

ที่จะเทียบเคียง	 ส�ำหรับโรงเรียนน�้ำหนักของเร่ืองที่จะเทียบเคียงคงไม่พ้นเรื่อง

นกัเรยีน	ซึง่จะดูในเรือ่งผลสมัฤทธ์	พฤตกิรรม	จรยิธรรม	นอกจำกตวันกัเรยีนแล้ว

ก็อำจเป็นเรื่องกำรเรียนกำรสอน	 เรื่องครู	 ผู้บริหำร	 มำตรฐำนโรงเรียน	 ฯลฯ	

ส่วนตวัวดัทีม่มีำตรฐำนเป็นทีย่อมรบัทีจ่ะแสดงกำรเปรยีบเทยีบระหว่ำงโรงเรยีนได้	

ในส่วนของวงกำรศึกษำก็คงจะเป็นผล	O-NET	และผลกำรประเมินของ	สมศ.	

ซึ่งทุกโรงเรียนต้องได้รับกำรประเมิน	นอกจำกนี้โรงเรียนที่จะเป็นตัวแบบได้อีก

คือโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันระดับชำติหรือนำนำชำติ	 หรือได้รับ

กำรจัดอันดับจำกสถำบันที่เชื่อถือได้
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	 	 	 เมื่อได้โรงเรียนที่จะเป็นตัวแบบแล้ว	 กำรเทียบเคียงควรดูทั้งระบบ	 คือ	

Input	Process	และ	Output	เพรำะปจจัยที่จะท�ำให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพ

มีอยู่หลำยประกำร	 เช่น	 ผู้บริหำร	 กำรบริหำรจัดกำร	 ครู	 ครุภัณฑ์	 อุปกรณ์	

สื่อกำรเรียนกำรสอน	ตัวนักเรียน	อำคำรเรียน	อำคำรประกอบ	ฯลฯ	ถ้ำ	Input	ดี	

Process	 ดี	Output	 ก็น่ำจะดี	 บำงโรง	Input	 ไม่พร้อม	 แต่จัดกำรดี	 ท�ำให้

ผลผลิตดี	กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบทั้งระบบ	จะท�ำให้เห็นข้อเหมือนและข้อต่ำง

จำกโรงเรียนของเรำ	ก็จะเกิดกำรเรียนรู้น�ำมำปรับใช้ได้

	 	 3)	ขอมูลลูกคำ	

	 	 	 ค�ำถำมในข้อนี้ก็สืบเนื่องมำจำกหมวดที่	 3	 คือเม่ือโรงเรียนจัดให้มี

กระบวนกำรรับฟงเสียงจำกลูกค้ำ	 (นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 ศิษย์เก่ำ)	

ใช้ข้อมลูเกีย่วกบัลกูค้ำในกำรปรบัปรุงกำรตลำด	และกำรจดักำรกบัข้อร้องเรียน	

ในค�ำถำมข้อนี้ให้โรงเรยีนแสดงให้เหน็ว่ำ	โรงเรียนมีวธิกีำรอย่ำงไรในกำรเลือกใช้

ข้อมูลและสำรสนเทศของลูกค้ำเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับปฏิบัติและ

ระดับกลยุทธ์

	 	 	 ในแง่ของโรงเรียนแล้ว	กำรปฏิบัติในเรื่องนี้อำจคล้ำย	ๆ	กับในหมวด	3	

คือเมื่อโรงเรียนรับฟงควำมต้องกำร	ข้อเสนอแนะ	ข้อวิจำรณ์	ข้อร้องเรียน	หรือ

ข้ออะไรก็แล้วแต่	 โดยผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรที่โรงเรียนก�ำหนดให้มีขึ้น	

เมื่อได้ข้อต่ำง	 ๆ	 แล้วก็ต้องมีผู้รับผิดชอบที่จะกลั่นกรองข้อเสนอต่ำง	 ๆ	 ว่ำ

มีคุณค่ำต่อโรงเรียน	 สมควรรับไว้พิจำรณำ	 แล้ววำงเส้นทำงให้ข้อทั้งหลำยน้ัน	

เดินทำงไปสู่ผู้ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในเร่ืองนั้น	 ๆ	 ซึ่งอำจมีหลำยระดับ	

ถ้ำเป็นเรือ่งเลก็น้อยอำจแก้ในระดบัปฏบิตั	ิคอืผู้รับผิดชอบหรือมีหน้ำทีเ่กีย่วข้อง

ในเรือ่งน้ัน	ๆ 	จัดกำรได้เลย	เรือ่งใหญ่หรอืเรือ่งส�ำคญัอำจต้องน�ำเสนอผูอ้�ำนวยกำร

หรอืบอร์ดบรหิำรเพือ่สัง่กำร	หรอืถ้ำเป็นเรือ่งทีก่ระทบต่อกำรจดักำรในระยะยำว	

หรือต่อวิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์	 หรือพันธกิจ	 ก็จะเป็นข้อมูลเข้ำสู่กระบวนกำร	

SWOT	อำจจะเป็นกำรทบทวนแผนกลยทุธ์	หรือออกกลยทุธ์ใหม่	ๆ 	เพือ่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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4)	 ควำมคลองตัวของกำรวัดผล

	 	 	 โรงเรียนต้องมีระบบกำรวัดผลกำรด�ำเนินกำรที่สำมำรถตอบสนองต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว

	 	 	 กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วคงไม่ค่อยมีผลกระทบมำกนัก

กับโรงเรียน	 เหมือนกับภำคธุรกิจอื่นที่ต้องตอบสนองอย่ำงฉับพลันเพื่อให้

ได้เปรียบในกำรแข่งขัน	 แต่ไม่ใช่ว่ำโรงเรียนไม่ต้องปรับตัวให้ตอบสนอง

ต่อกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น	 ส่ิงที่จะท�ำให้โรงเรียนมีกำรปรับตัวให้ทันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลง	คือกำรท�ำให้ระบบกำรวัดผลกำรด�ำเนินกำรเป็นปจจุบันเสมอ	

หมำยควำมว่ำ	 เม่ือโรงเรียนก�ำหนดตัววัดแล้ว	 ก็ต้องก�ำหนดระยะเวลำกำรวัด

ให้เหมำะสมกับช่วงเวลำของตัววัดนั้น	 ๆ	 และก็ต้องด�ำเนินกำรให้มีกำรวัดจริง	

ผลที่ได้จำกกำรวัดจะชี้ให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จหรือควำมไม่ส�ำเร็จ	 ก็ต้องน�ำมำ

วเิครำะห์เพือ่หำสำเหตตุ่อไป	กำรท�ำเช่นนีจ้ะท�ำให้โรงเรยีนปรบัตวั	แก้ไขปญหำ

ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

	 	 	 กำรเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ภำยนอกในขณะน้ี	แม้จะไม่ใช่กำรเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	 แต่ก็เป็นเรื่องที่โรงเรียนต้องเตรียมตัวรองรับกำร

เปลี่ยนแปลง	เช่น

 � ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี	 นอกจำกจะเป็นอุปกรณ์ช่วยในเรื่อง

กำรเรียนกำรสอนแล้ว	 ยังเป็นแนวทำงกำรสร้ำงอำชีพใหม่	 ๆ	 ซึ่ง

โรงเรียนอำจแนะแนวให้นักเรียนมองเห็นช่องทำง

 � กำรเป็นประชำคมอำเซียน	 ซึ่งเร่ืองน้ีโรงเรียนได้มีกำรเตรียมตัวกัน

เป็นอย่ำงดีมำแล้ว	 แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องท�ำนอกจำกกำรเรียนรู้เรื่องของ

ประเทศในกลุม่อำเซยีนแล้ว	คอืกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพของนกัเรียน

ให้แขง็แกร่ง	พร้อมทีจ่ะเข้ำสูก่ำรแข่งขนั	ซึง่เป็นเร่ืองทีห่ลีกเลีย่งไม่ได้

 � แนวโน้มตัวป้อนที่ลดลง	 ปญหำนี้อำจกระทบบำงโรงเรียนที่อยู่ใน

พื้นที่ที่ตัวป้อนลด	สภำพนี้ปรำกฏชัดเจนในระดับประถมศึกษำ	และ

เริม่ปรำกฏในระดบัมธัยมศกึษำแล้ว	โรงเรยีนต้องมแีผนในกำรเผชญิ

กับจ�ำนวนนักเรียนที่ลดลง	 อำจต้องท�ำ	Scenario	 แต่ละแบบดูว่ำ

ถ้ำสภำพเป็นอย่ำงนั้น	โรงเรียนจะปรับตัวอย่ำงไร
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	 ข.	กำรวิเครำะห์	และทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร
	 	 	 หัวข้อน้ีเป็นเรื่องส�ำคัญทีเดียวที่โรงเรียนต้องจัดให้มีกำรด�ำเนินกำร

เป็นประจ�ำ	กระบวนกำรทบทวนผลกำรด�ำเนนิกำรและขีดควำมสำมำรถขององค์กร 

เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่องจำกระบบวัดผลในหัวข้อ	4.1	ก	นั่นคือ	ภำยหลังจำก

กำรวำงระบบในกำรวัดผลและเทียบเคียงผลกำรด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	 โรงเรียน

ต้องวำงระบบในกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร	 โดยต้องก�ำหนดให้ชัดเจนว่ำ	

ตัววัดกลุ่มใด	 ระดับใด	 ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรทบทวน	 และหำโอกำส

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

	 	 	 ในกำรวำงระบบกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร	Guru	 ให้ค�ำแนะน�ำว่ำ	

โรงเรียนต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

	 	 	 1.	 จะต้องท�ำให้กำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร	 มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำง

เป็นระบบ	 นั่นคือ	 มีวงรอบและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 และเป็นกำรทบทวนที่มี

พื้นฐำนบนข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริง	(Fact	Based)

	 	 	 2.	 ระบบที่วำง	 จะต้องครอบคลุมทุกระดับ	 ทุกหน่วยงำน	 ทุกทีม	

หรือมีคณะกรรมกำรที่มีควำมส�ำคัญ	 เพื่อสร้ำงให้เกิดกำรเรียนรู้ขององค์กร

ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร	โดยตัววัดที่ใช้วงรอบในกำรทบทวน	และวัตถุประสงค์

ในกำรทบทวนอำจแตกต่ำงกัน	ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมแต่ละระดับ

	 	 	 3.	 โรงเรียนควรสร้ำงควำมม่ันใจว่ำ	 ตัววัดทุกตัวที่โรงเรียนก�ำหนดขึ้น

ในระบบกำรวดัผลของโรงเรยีน	ตำมหวัข้อ	4.1	ก	1	(ทัง้ตวัวดัในระดบัปฏบิตักิำร	

ตัววัดผลกำรด�ำเนินกำรโดยรวมที่ส�ำคัญ	 และตัววัดควำมก้ำวหน้ำของแผน

ปฏบิตักิำรและวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ทีส่�ำคญั)	รวมทัง้ตวัวดัที่โรงเรียนก�ำหนด

ขึน้ตำมเกณฑ์	TQA	หมวดต่ำง	ๆ 	จะต้องมีผู้รับผิดชอบและมีเวทีในกำรตดิตำม/	

ทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ	 อย่ำลืมว่ำมีตัววัด	 แต่ไม่มีกำรติดตำม	 ก็ไม่ต่ำงอะไร

จำกกำรไม่ได้วัดนั่นเอง

	 	 	 4.	 โรงเรียนควรก�ำหนดให้ชัดเจนว่ำ	 กำรทบทวนที่เกิดขึ้นในแต่ละเวที	

ในแต่ละระดับ	 มีวัตถุประสงค์อะไร	 ซึ่งจะท�ำให้กำรทบทวนมีประสิทธิภำพ	

วัตถุประสงค์ที่โรงเรียนก�ำหนดควรจะครอบคลุมทั้ง	

 � กำรประเมินควำมส�ำเร็จขององค์กร	(เทียบกับระดับเป้ำหมำย

ที่ต้องกำร)

 � ผลกำรด�ำเนินกำรในเชิงแข่งขัน	 (เทียบกับคู ่แข ่งและค่ำ

เปรียบเทียบ)

 � ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
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 � ควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนนิกำรเทยีบกบัวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์

และแผนปฏิบัติกำร	และ

 � กำรประเมินขีดควำมสำมำรถขององค์กรที่จะตอบสนองต่อ

ควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 ทั้งกำรเปล่ียนแปลงในด้ำน

ควำมต้องกำรขององค์กรเอง	และควำมท้ำทำยในสภำพแวดล้อม

ที่องค์กรด�ำเนินงำนอยู่	 ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหำควำมจ�ำเป็นในกำร

ปรับเปลี่ยนแผน	หรือด�ำเนินมำตรกำรเพิ่มเติมที่จ�ำเป็นนั่นเอง

	 	 	 	 ไม่ได้หมำยควำมว่ำ	 ในทุกเวที	 ทุกระดับของกำรทบทวน	 ต้องมี

เรื่องเหล่ำนี้จนครบถ้วน	แต่ส�ำหรับภำพรวมองค์กรแล้ว	โรงเรียนควรวำงระบบ

ให้ครอบคลุมประเด็นเหล่ำนี้ให้ครบถ้วน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในที่ประชุมระดับ

ผู้บริหำรระดับสูง

	 	 	 5.	 ผู ้บริหำรระดับสูงต้องให้ควำมส�ำคัญ	 เข้ำร่วมด้วยตนเองอย่ำง

สม�่ำเสมอ	 และเอำจริงเอำจังต่อกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กร	

ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรแสดงให้เหน็บทบำทของผูน้�ำระดบัสงู	ในกำรเป็นต้นแบบ

ที่ดีในเรื่องกำรเรียนรู้ขององค์กรแล้ว	 ผลลัพธ์ส�ำคัญของกำรทบทวนผลกำร

ด�ำเนนิกำรทีค่ำดหวงักค็อื	กำรแปลงผลกำรทบทวนไปเป็นนโยบำยในเชงิปฏบิติั

ที่มีควำมเฉพำะเจำะจง	 เพียงพอส�ำหรับกำรถ่ำยทอดเพื่อน�ำไปปฏิบัติท่ัวท้ัง

องค์กร	และถ่ำยทอดไปยังผู้ส่งมอบ	พันธมิตร	ตลอดจนคู่ควำมร่วมมือที่ส�ำคัญ	

ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่คำดหวังจำกผู้บริหำรระดับสูงทั้งสิ้น

	 	 	 	 สิ่งที่จะเป็นกรอบในกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรของโรงเรียน	 คือ

วิสัยทัศน์	 และวัตถุประสงค์องค์กรที่โรงเรียนได้วำงไว้	 อันนี้เป็นกรอบใหญ่	

รองลงมำจะเป็นเรื่องของแผนกลยุทธ์	 และแผนปฏิบัติกำร	 โครงกำร	กิจกรรม

ต่ำง	 ๆ	 ที่โรงเรียนได้ก�ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้แล้ว	 และเมื่อน�ำมำวัด

กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรปฏบิตั	ิผลที่ได้เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้หรือไม่	

ถ้ำได้ก็น่ำยินดี	 และเป็นฐำนในกำรเขยิบเป้ำให้สูงขึ้นกรณีที่ต้องท�ำโครงนี้ต่อ 

แต่ไม่ว่ำจะได้หรือไม่ได้	 ก็ต้องวิเครำะห์ย้อนหลังว่ำที่เป็นเช่นนั้นเพรำะอะไร	

กำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน	 โรงเรียนอำจแสดงสรุปขั้นตอนกำรทบทวน	

ในเอกสำรรำยงำนก็ได้	



122

	 	 	 	 ตัวหลักของเรื่องนี้ก็คงเป็นตัวนักเรียนซึ่งเป็น	Final	Output	 สุด

ยอดปรำถนำของพวกเรำ	และที่เป็น	Highlight	ของเรำตอนนี้	 เห็นทีจะไม่พ้น

เรื่องของ	O-NET	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนตัวหน่ึง

ในจ�ำนวนหลำย	ๆ 	ตวั	แต่		O-NET	เป็นตวัชีว้ดัทีสั่งคมให้ควำมส�ำคญัและยอมรับ	

แม้	O-NET	 จะเป็นตัวชี้วัดของนักเรียนที่เรียนผ่ำนชั้นนั้นไปแล้ว	 หรืออำจ

จบหลักสูตรและออกจำกโรงเรียนไปแล้ว	ซึ่งเรำแก้ไขอะไรที่ตัวนักเรียนไม่ได้แล้ว 

เหมือนกับว่ำกว่ำจะรู้ก็ช้ำไปแล้วตอย	 แต่เรำจะละเลยที่จะน�ำมำเป็นตัวสะท้อน

ผลกำรท�ำงำนทีผ่่ำนมำไม่ได้	เพยีงแต่อย่ำไปหลงวเิครำะห์แต่เพยีงตวัเลขคะแนน

ที่นักเรียนได้	 ว่ำนักเรียนท�ำคะแนนในเร่ืองใดไม่ค่อยได้	 จะได้แก้ไขกำรสอน

ของครู	 หรือติวเรื่องนั้นใหม่	 เพรำะโรงเรียนคงไปเรียกนักเรียนคนนั้นกลับมำ

สอบไม่ได้	นักเรียนจบไปแล้ว	หรือเกิดปีหน้ำ	เปลี่ยนแนวออกข้อสอบ	นักเรียน

ท�ำไม่ได้อีก	 กลำยเป็นเก็งข้อสอบผิด	 ชีวิตก็จะวนเวียนอยู่อย่ำงนี้	 ดู	 ๆ	 ไป

เหมือนเรำก�ำลังท�ำอย่ำงไรก็ได้ให้นักเรียนได้คะแนนมำกขึ้น	 มำกกว่ำพยำยำม

ท�ำให้นักเรียนมีควำมรู้มำกขึ้น	 แน่นขึ้น	 และพร้อมจะเจอข้อสอบรูปแบบไหน

ก็ได้	 กำรวิเครำะห์เป็นเรื่องจ�ำเป็นแต่ต้องวิเครำะห์ลงไปให้ลึกกว่ำตัวคะแนน	

เอำคะแนนเป็นเพยีงตัวช้ีน�ำทำง	เพรำะตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อคณุภำพของนกัเรยีน	

มีมำกมำยหลำยประกำร	 ขอให้โรงเรียนวิเครำะห์ให้ครอบคลุม	 อย่ำหลงเพียง

บำงประเด็น	จะท�ำให้หลงทำง	ตัวแปรที่กล่ำวมำ	เช่น

 � ตวันกัเรยีน	เป็นตวัแปรทีส่�ำคญัมำก	นกัเรยีนมคีวำมแตกต่ำงกนั

ทั้งทำงด้ำนสติปญญำ	 ควำมถนัด	 ควำมชอบ	 โรงเรียนควรจัด

กลุม่นกัเรยีนทีม่คีณุสมบตัคิล้ำยกนั	เรียนด้วยกนัหรอืไม่	จะท�ำให้

กำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น	สดชื่นทั้งครูและนักเรียน

 � ครู	 ใคร	 ๆ	 ก็ยอมรับว่ำส�ำคัญ	 และเรำก็มักจะไปลงที่ครูว่ำไม่มี

คณุภำพ	ต้องอบรมกนัยกใหญ่	เป็นวำระส�ำคญัที	่สพฐ.	ทุม่ทนุสร้ำง	

แต่แน่ใจแล้วหรือว่ำท่ำนมำถูกทำงแล้ว	 กำรอบรมพัฒนำเป็น

เรื่องจ�ำเป็น	แต่	สพฐ.	รู้ไหมว่ำ	ครูคนไหนควรรับกำรอบรมใน

เรื่องใดบ้ำง	 รู้กันบ้ำงไหม	 รู้บ้ำงหรือเปล่ำ	 หรือครูทุกคนไม่มี

คุณภำพต้องพัฒนำใหม่	ถ้ำเช่นนั้นก็ต้องไปพูดกับหน่วยผลิตครู	

ให้ผลิตให้ดี	 ควำมจริงแล้วคงไม่ใช่ครูทุกคนที่ไม่มีคุณภำพ	

ฉะนั้นโรงเรียนต้องมีข้อมูลว่ำ	 ครูท่ำนไหนควรได้รับกำรอบรม	

และอบรมเรื่องใด	 แต่ปจจัยที่มีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรท�ำงำน

ของครู	 และอยำกให้โรงเรียนให้ควำมสนใจให้มำกคือ	 เรื่อง	

Teaching	Load	 และ	Non-Teaching	Load	 งำนอะไรบ้ำง

ที่ควรให้ครูท�ำ	 งำนใดบ้ำงที่ควรหำคนอื่นท�ำแทน	 เพื่อให้ครูมี

โอกำสและเวลำในกำรท�ำกำรสอน	 กำรพัฒนำนักเรียนให้เต็มที่	

ถ้ำจัดโอกำสให้ครูอย่ำงเต็มที่แล้ว	 ยังท�ำไม่ได้ดี	 ก็ต้องว่ำกันไป

ตำมกฏกติกำมำรยำทแล้วหละ
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 � ผู้บริหำร	 ตัวนี้ก็ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ำใคร	 ผู้บริหำรโรงเรียน

ต้องมีคุณธรรม	จริยธรรม	บริหำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล	มีควำม

เป็นผูน้�ำ	โดยเฉพำะเป็นผูน้�ำทำงวชิำกำร	ไม่ใช่เป็นเพยีงผูบ้รหิำร

สถำนที	่เก่งแต่กำรก่อสร้ำงและปรับปรุง	สมัยนีเ้ขำเรียกต�ำแหน่ง

นีว่้ำผูอ้�ำนวยกำร	กเ็พือ่อ�ำนวยให้กำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	

 � กำรบริหำรจัดกำร	 ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	 มีเป้ำหมำย

ที่กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน	 มีระบบกำรพิจำรณำ

ควำมดีควำมชอบที่เป็นธรรม	 ซึ่งเป็นตัวจักรส�ำคัญที่สร้ำงขวัญ	

ก�ำลังใจให้ครู	ไม่ใช่ดีไม่ดีไม่ว่ำ	ขอให้ข้ำชอบ	มีระบบสำรสนเทศ

ที่ท�ำให้สำมำรถ	Management	by	Fact	 ได้	 จัด	class-size	

ให้เหมำะสมที่ครูจะดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง	 สำมำรถจัดกำรเรียน

กำรสอนท่ีให้นกัเรียนทุกคนมปีฏสิมัพนัธ์กันในกิจกรรมกำรเรยีนได้	

จัดบรรยำกำศภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู ้	 เป็นครู

ที่พูดไม่ได้	 จัด	 facilities	 อุปกรณ์ที่เอื้อให้ครูท�ำงำนได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ	ฯลฯ

 � สื่อ	อุปกรณ์	ครุภัณฑ์	ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	บำงตัว

ก็เป็นตัวหลักที่โรงเรียนควรมี	(แต่ไม่มี)	 บำงตัวอำจเป็นเพียง

ตัวช่วย	 เข้ำท�ำนอง	 มีก็ดี	 ไม่มีก็ได้	 โรงเรียนจึงควรพิจำรณำ

ให้ดีว่ำ	 ควรจัดหำสื่อ	 อุปกรณ์ใดบ้ำง	 เพื่อช่วยสร้ำงควำมสนใจ	

ควำมเข้ำใจในกำรเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น	บำงโรงเรียนทุ่มแต่

คอมพวิเตอร์อย่ำงเดยีว	สมยันีเ้ทคโนโลยก้ีำวหน้ำมำก	มตัีวช่วย

มำกมำย	ควรเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์มำกที่สุด

 � ห้องเรียน	 ห้องพิเศษต่ำง	 ๆ	 เช่นห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์	

ทำงภำษำ	 หรือพวกห้องที่มีอุปกรณ์	 เทคโนโลยีทันสมัยท่ีช่วย

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน	ก็กลำยเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่โรงเรียนควรมี

		 	 	 	 ฯลฯ
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	 	 	 กำรที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต�่ำ	 หรือคะแนน	O-NET	 หรือ	PISA	 ต�่ำ	

คงไม่ได้เกิดจำกตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว	 ฉะนั้นถ้ำโรงเรียนไม่แก้

ให้ครบทุกตัวแปร	ก็คงยำกจะบรรลุผลได้	แต่บำงเรื่องก็เป็นเรื่องของส่วนกลำง

ทีต้่องออกแรง	เช่น	กำรจดัหลกัสตูรทีมี่หลำย	version	ให้เหมำะกบัศกัยภำพของ

นกัเรยีน	ท�ำไมเดก็เก่ง	เดก็อ่อนจงึต้องเรียนคณติศำสตร์เล่มเดยีวกนั	มี	version	

ส�ำหรับเด็กอ่อนได้ไหม	 เพรำะนักเรียนกลุ่มนี้คงไม่เอำดีทำงคณิตศำสตร์หรอก	

เรียนแค่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันก็พอแล้ว	 ภำษำอังกฤษก็เหมือนกัน	 คนเรำเกิดมำ	

มีทักษะกำรฟงมำก่อนจึงพูดได้	 ท�ำไมเรำไม่ให้นักเรียนเริ่มเรียนภำษำจำก

กำรฟงก่อน	ไม่ว่ำภำษำใดกต็ำม	ควรเร่ิมจำกกำรฟง	แต่ต้องฟงจำกเจ้ำของภำษำ	

จะได้ฟงส�ำเนียงที่ถูกต้อง	 หำกโรงเรียนใดมีครูเจ้ำของภำษำสอนอยู่ก็ดีไป	

ถ้ำไม่มี	 สพฐ.	 ก็อัดเสียงเจ้ำของภำษำใส่แผ่นซีดีแจกโรงเรียน	 ลงทุนน้อย

แต่แพร่หลำยกว่ำ	แต่สิง่ทีน่กัภำษำและนกัหลักสูตรต้องคดิคอื	เรำจะเลือกค�ำหรือ

ประโยคใดทีจ่ะเหมำะกบันกัเรยีนแต่ละระดบั	เพรำะควรเป็นเรือ่งใกล้ตวันกัเรยีน

	 	 	 ที่กล่ำวมำนี้มิใช่ว ่ำกำรน�ำคะแนนมำวิเครำะห์เป็นเรื่องไม่ส�ำคัญ	

กำรวิเครำะห์นักเรียนจำกคะแนนว่ำนักเรียนเก่ง	 อ่อน	 เรื่องไหน	 ก็เป็นสิ่งที่

ต้องท�ำ	แต่ต้องท�ำตอนต้นปี	เพื่อที่ครูจะได้มีเวลำในกำรแก้ไข	สอนนักเรียนให้รู้

ในเรื่องที่นักเรียนยังไม่ค่อยรู้นัก	 ฉะนั้นกำรวิเครำะห์ศักยภำพของนักเรียน	

จึงเป็นเรื่องที่ควรต้องท�ำ	 แต่จะไปพันกับเรื่องของ	 load	 ของครู	class-size	

และกำรจัดกำรของโรงเรียน	

	 	 	 กำรทบทวนผลกำรด�ำเนนิงำนทีเ่กีย่วกบันกัเรียน	นอกจำกผลสัมฤทธิแ์ล้ว	

ยังมีเรื่องพฤติกรรม	 จริยธรรม	 กำรมีจิตสำธำรณะ	 ฯลฯ	 ตำมที่โรงเรียน

ตั้งวัตถุประสงค์ไว้	 นอกจำกกำรทบทวนตัว	Final	output	 แล้ว	 ก็ต้องทบทวน

และวิเครำะห์ตัวชี้วัดตำมงำน/โครงกำรทั้งหมด	 บำงโครงกำรอำจท�ำโดยตรง

ที่นักเรียน	บำงโครงกำรอำจลงไปที่	Intermediate	output	ซึ่งนอกจำกต้องดูว่ำ

ท�ำส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้หรอืไม่นัน้	ยงัต้องดเูพิม่ไปถงึว่ำ	โครงกำรทีท่�ำนัน้

ส่งผลถึงตัวนักเรียนจริงหรือไม่	 เช่นกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์	 โรงเรียนลงทุนไป

มำกมำย	 อัตรำส่วนนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์ก็น้อยกว่ำ	10	:	1	 แล้วนักเรียน

ได้ใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนจริงหรือไม่	 กำรทบทวน

และวิเครำะห์ไปถึงต้นเหตุแห่งควำมส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จนั้น	 จะท�ำให้โรงเรียน

รู้สมรรถนะของโรงเรียนและจุดอ่อนหรือควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ที่โรงเรียน

ต้องแก้ไข
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	 	 	 อีกสองเรื่องที่โรงเรียนควรต้องทบทวนและถือเป็นจุดเน้นของ	สพฐ.	คือ	

ควำมครอบคลุมของกำรจัดกำรศึกษำ	และประสิทธิภำพภำยในระบบกำรศึกษำ	

(Internal	efficiency)	เร่ืองควำมครอบคลุมของกำรจดักำรศกึษำน้ี	เป็นเป้ำหมำย

ตำม	พ.ร.บ.	กำรศึกษำที่ว่ำเด็กทุกคนต้องได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	โรงเรียน

ที่รับนักเรียนแบบพิเศษและโรงเรียนที่ไม่มีพื้นที่บริกำรโดยเฉพำะ	 คงไม่ต้อง

กังวลในเรื่องนี้	 แต่โรงเรียนทั่วไปต้องทบทวนดูว่ำ	 ในพื้นที่บริกำรของโรงเรียน	

มีเด็ก/นักเรียนที่ยังตกหล่นไม่ได้เข้ำเรียนบ้ำงหรือไม่	 (ไม่ว่ำจะเข้ำเรียน

ในโรงเรียนใด)	 ตัวชี้วัดที่จะบอกว่ำเรำจัดกำรศึกษำได้ครบถ้วนหรือไม่คือ	

อัตรำกำรเข้ำเรียน	(Admission	 rate)	 ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษำ	 และ

อัตรำกำรเรียนต่อ	(Transition	rate)	 ส�ำหรับระดับมัยมศึกษำ	 ถ้ำในพื้นที่ใด	

อัตรำกำรเข้ำเรียนหรืออัตรำกำรเรียนต่อยังไม่ถึง	1	 หรือ	100%	 โรงเรียน

ก็ต้องมีแผนที่จะด�ำเนินกำรต่อไป

	 	 	 ส�ำหรับประสิทธิภำพภำยใน	 จะมีดัชนีหลำยตัว	 คือ	 อัตรำกำรเลื่อนชั้น	

(Promotion	rate)	อัตรำกำรออกกลำงคัน	(Drop-out	rate)	อัตรำกำรตกซ�้ำชั้น	

(Repetition	rate)	อัตรำกำรคงอยู่	(Retention	rate)	แต่อัตรำที่โรงเรียนต้องให้

ควำมสนใจคือ	อัตรำกำรออกกลำงคัน	ต้องลดให้เหลือน้อยที่สุด	หรือไม่มีเลยยิ่งดี	

โรงเรียนจึงต้องทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนี้	 ส่วนอัตรำกำรเล่ือนชั้น

และอัตรำกำรตกซ�้ำชั้น	เดี๋ยวนี้เป็นกำรเลื่อนชั้นอัตโนมัติ	จึงถือว่ำเลื่อน	100%	

ไม่มีซ�้ำชั้น	 แต่มีอัตรำเสริมอีกหนึ่งอัตรำที่ควรให้ควำมสนใจคือ	 อัตรำกำรจบ	

(ตำมหลักสูตร)	 ถ้ำจบ	 100%	 ก็ถือว่ำมีประสิทธิภำพดี	 ถ้ำจบไม่หมด	

ก็เป็นหน้ำที่โรงเรียนต้องจัดกำรต่อไป

	 	 	 กำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน	 อำจสรุปเป็นตำรำง	 หรือใช้เทคนิค

ของ	Balanced	Scorecard	 ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	 ก็ใช้วิธีกำรนี้

ในกำรน�ำเสนอ
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	 ค.	กำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร
	 	 1)	 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

	 	 	 สิ่งที่พบจำกกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร	 นอกจำกโอกำสในกำร

ปรับปรุงงำนและสร้ำงนวัตกรรมแล้ว	 ส่ิงที่ได้จำกกำรทบทวนคือบทเรียน

และกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ซึ่งโรงเรียนจะต้องด�ำเนินกำร

 � หำวิธีกำรในกำรเก็บเกี่ยว	 “บทเรียน”	 และ	 “กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ”	

จำกผลกำรทบทวนกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ	 มีหลักเกณฑ์

ที่แน่นอน	มีวิธีกำรที่แน่นอน	

 � หำวธิกีำรในกำรเกบ็รวบรวมอย่ำงเป็นระบบ	บรูณำกำรเป็นส่วนหนึง่

ของระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของโรงเรียน	เช่น	อำจน�ำเข้ำระบบคลัง

ควำมรู้ออนไลน์	จัดหมวดหมู่ให้ค้นหำได้ง่ำย	ๆ

 � ส ่ง เสริมให ้ เกิดกำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ข ้ ำมหน ่วยงำนและ

ข้ำมกระบวนกำร	 เช่น	 มีกำรแบ่งปนในที่ประชุม	 แบ่งปนผ่ำน

ฐำนข้อมูลควำมรู้	 มีกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดกำรใช้และขยำยผล	

หรือน�ำกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปรับปรุงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน	

และประกำศใช้เป็นมำตรฐำนใหม่ของโรงเรียน	เป็นต้น

	 	 	 ทีก่ล่ำวมำนีเ้ป็นค�ำแนะน�ำของผูเ้ชีย่วชำญ	TQA	ในหนงัสอืชือ่	“บรหิำรเยีย่ม	

ผลลัพธ์ยอด”	 แต่ค�ำถำมข้อนี้โรงเรียนต้องแสดงให้เห็นว่ำ	 ในแต่ละประเด็นที่

กล่ำวมำนี้	โรงเรียนท�ำอย่ำงไรบ้ำง	

	 	 2)	 ผลกำรด�ำเนินกำรในอนำคต	

   ในหัวข้อนี้ผู้เชี่ยวชำญบอกว่ำ	“กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงผลกำรด�ำเนินกำร

ในอนำคต	 จะช่วยให้ท่ำนเข้ำใจสถำนกำรณ์ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น	 และท�ำให้ท่ำน

ประเมินขีดควำมสำมำรถขององค์กรได้อย่ำงถูกต้องว่ำยังคงเพียงพอต่อ

กำรบรรลุเป้ำหมำยหรือไม่	และมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผน	ปรับกลยุทธ์	

หรือต้องด�ำเนินมำตรกำรอะไรเพิ่มเติมหรือไม่”	 แต่ในส่วนของโรงเรียน	 เรำคง

ไม่ได้มุ่งกำรปรับตัวเพื่อกำรแข่งขัน	 กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำก็เพื่อกำรพัฒนำ

ให้ดีขึ้น
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	 	 	 กำรคำดกำรณ์ของโรงเรียน	 คงต้องท�ำทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ	

ซึ่งต้องใช้ผลจำกกำรทบทวน	 และผลจำกกำรท�ำ	Benchmark	 กับโรงเรียน

ที่เป็นคู่เทียบมำเป็นตัวแบบ	

 � เชิงปริมำณ	คือ	กำรคำดจ�ำนวนนักเรียนที่จะมำเข้ำเรียนในโรงเรียน

ในอนำคต	โรงเรียนจะต้องรู้ว่ำจะรับนักเรียนได้เท่ำไร	ตัวเลขจะบอก

ให้รู้ว่ำ

 � โรงเรียนจัดกำรศึกษำได้ครอบคลุมประชำกรทุกคนหรือยัง	 และ

สัดส่วนกำรรับนกัเรียน	หรือส่วนแบ่งกำรตลำด	(ตำมภำษำ	TQA)	

ระหว่ำงโรงเรียนเป็นเท่ำไร

 � โรงเรียนมีทรัพยำกรเพียงพอที่จะรองรับนักเรียนจ�ำนวนนั้น

หรือไม่	ถ้ำมีเกินก็ไม่เป็นปญหำ	แต่ถ้ำขำดจะได้เตรียมรับมือ

 � เชิงคุณภำพ	กำรคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินกำร	อำจท�ำโดยใช้เทคนิค

กำรท�ำ	Scenario	 มำช่วย	 เพื่อให้เห็นภำพที่ชัดเจนและส่ิงที่ต้อง

ปรับปรุง	แก้ไข	แยกได้เป็นสองกรณี	คือ

 � หำกสภำพกำรณ์	ควำมพร้อม	ศกัยภำพของโรงเรียนเป็นเฉกเช่น

ปจจุบัน	ผลของกำรด�ำเนินกำรในอนำคตจะเป็นเช่นไร

 � หำกประสงค์ให้ภำพอนำคตเป็นไปอย่ำงที่พึงประสงค์	 โรงเรียน

ต้องปรับเปลี่ยน	 เพิ่มเติมหรือวำงกลยุทธ์เยี่ยงใดเล่ำ	 จึงจะได้

เยี่ยงนั้น	

	 	 	 ซึง่ตรงน้ีข้อมูลที่ได้จำกกำรเทยีบเคยีงจะช่วยได้มำก	ถ้ำอยำกให้โรงเรยีน

มี	output	ที่ดีเช่นเขำ	ต้องมี	input	อะไรบ้ำง	และมี	process	เช่นไร
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	 	 3)	 กำรปรับปรุงอยำงตอเนือ่งและนวัตกรรม

	 	 	 เมื่อโรงเรียนได้มีกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรและวิเครำะห์หำสำเหตุ

ที่ท�ำให้ผลกำรด�ำเนินกำรออกมำไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้	 โดยใช้กำรด�ำเนินกำร

ของโรงเรยีนคูเ่ทยีบเป็นตวัแบบ	ถงึขัน้นี้โรงเรยีนควรจะเหน็แล้วว่ำ	หำกจะท�ำให้

มีผลกำรด�ำเนินกำรดีข้ึน	จะต้องท�ำอะไรบ้ำง	อำจมสีิง่ทีต้่องท�ำมำกมำย	โรงเรยีน

จึงต้องจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	 (priority)ให้ดีว่ำอะไรจ�ำเป็นต้องท�ำก่อนทันที	

อะไรที่ควรท�ำในล�ำดับถัดไป	 และอะไรที่รอได้	 กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญเป็นเรื่องที่

ส�ำคัญมำก	เพรำะชื่อก็บอกแล้วว่ำ	“จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ”	แต่เรำมักไม่ค่อยได้

น�ำมำปฏบิตักินันกั	ไม่ได้วเิครำะห์ให้ถ่องแท้ว่ำอะไรควรท�ำก่อน	เรำมักจะได้ยนิ

เสมอ	ๆ 	ว่ำ	ทีต้่องท�ำนัน้เป็นเพรำะนโยบำย	คอืเป็นกำรตดัสินใจของฝำยบริหำร

คนเดียว	 โดยผู้ร่วมงำนไม่มีส่วนร่วม	 เหมือนกับส�ำนวนที่ว่ำ	 “ท�ำอะไรตำมใจ

คือไทยแท้”	หรือ	“เดินตำมผู้ใหญ่หมำไม่กัด	(ไม่กัดผู้ใหญ่	แต่กัดคนเดินตำม)”	

หรือ	 “เป็นผู้น้อย	 ค่อยก้มประนมกร	 ล�ำบำกไปก่อน	 แล้วจะตำยเมื่อปลำยมือ”	

แต่หำกรักจะท�ำ	TQA	 แล้ว	 ต้องเปล่ียนควำมคิดกันใหม่	 ผู้บริหำรต้องยอม

ให้มีกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ร่วม	 กำรมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงำนในกำรตัดสินใจ

ด�ำเนนิกำรของโรงเรยีน	กำรจดังำน/โครงกำรต่ำง	ๆ 	ก็ต้องจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัให้ดี	

เพรำะงบประมำณจ�ำกัด	คงท�ำพร้อมกันทุกเรื่องไม่ได้	โดยหลักกำรแล้วกำรจัด

ล�ำดับควำมส�ำคัญก็ต้องดูว่ำโครงกำรใดมีผลกระทบหรือส่งผลต่อควำมส�ำเร็จ

ของเป้ำหมำยปลำยทำงมำกกว่ำกัน	 โครงกำรนั้นก็ควรอยู่ในล�ำดับควำมส�ำคัญ

ต้น	 ๆ	 ตรงนี้จึงต้องช่วยกันวิเครำะห์ให้ดี	 และอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจำรณำคือ	

เงื่อนเวลำ	 สิ่งที่ต้องท�ำนั้น	 ใช้ระยะเวลำเท่ำไร	 บำงเร่ืองอำจท�ำคร้ังเดียวเสร็จ	

บำงเรื่องต้องท�ำต่อเนื่อง	ต่อเนื่องแค่ไหนก็ต้องคิดอีก	อำจเป็นสองปี	มำกกว่ำ

สองปี	 หรือทุกปีจนกลำยเป็นงำนประจ�ำ	 วงจรนี้จะท�ำให้กำรปรับปรุง	 พัฒนำ

เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง	 และอำจมีนวัตกรรมเกิดขึ้น	 กำรท�ำเช่นนี้โรงเรียนต้อง

ก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 และก�ำหนดระยะเวลำของกำรท�ำให้แน่นอน	

เพรำะเมื่อได้งำน/โครงกำรแล้ว	 ก็ต้องน�ำไปใส่ในแผนปฏิบัติกำร	 และต้องมี

กำรถ่ำยทอด	 สื่อสำรให้เป็นที่รู้และเข้ำใจกันทั่วทั้งโรงเรียน	 บำงเรื่องอำจไปถึง

ผู้ส่งมอบ	พันธมิตร	ขึ้นอยู่กับเนื้องำนนั้น
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	 4.2	 กำรจัดกำรสำรสนเทศ	ควำมรู	และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

	 ก.	กำรจัดกำรขอมูล	สำรสนเทศ	และกำรจัดกำรควำมรู
  1)	 คุณลักษณะ

	 	 	 เป็นที่ทรำบดีแล้วว่ำ	ในยุคของ	Management	by	Fact	ข้อมูลเป็นเรื่อง

ทีม่คีวำมส�ำคญัมำก	หำกขำดข้อมลูและองค์ควำมรูท้ีค่วรมแีล้วไซร้	เรำคงพฒันำ

องค์กรต่อไปให้ดีบ่ได้	แต่ข้อมูลที่ต้องมีนั้นก็ต้องมีคุณลักษณะ	4	ประกำร	คือ

 � 	แม่นย�ำ

 � 	ถูกต้องและเชื่อถือได้

 � 	ทันกำล

 � 	ปลอดภัยและเป็นควำมลับ

	 	 	 คุณลักษณะทั้ง	4	 ประกำรนี้	 ดูจะเป็นปญหำของพวกเรำชำว	 สพฐ.	

อยู่ไม่น้อย	 โดยเฉพำะสำมตัวแรกเป็นปญหำที่ยังต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้	 ดัง

น้ันโรงเรียนต้องพยำยำมท�ำข้อมูล	 สำรสนเทศของโรงเรียนให้มีคุณสมบัติ

ตำมที่ต้องกำร	อำจมีข้อสงสัยว่ำ	ระหว่ำงแม่นย�ำกับถูกต้อง	มันต่ำงกันอย่ำงไร	

เรื่องนี้	Guru	ชี้ว่ำ	ควำมแม่นย�ำของข้อมูล	(Accuracy)	จะต่ำงจำกควำมถูกต้อง

และเชื่อถือได้	 (Integrity	&	Reliability)	 ตรงที่ควำมแม่นย�ำ	 เป็นเรื่องของ

กำรป้อนข้อมูลและสำรสนเทศเข้ำไปในระบบทีถ่กูต้อง	ข้อมูล	สำรสนเทศทีข่ำด

ควำมแม่นย�ำ	มักเกดิจำกควำมผิดพลำดในกำรป้อนข้อมูล	ในขณะทีค่วำมถกูต้อง	

เชือ่ถอืได้	เป็นเรือ่งของควำมสมบรูณ์ของข้อมลูที่ไม่มกีำรสูญหำย	หรือผดิพลำด

อนัเกดิจำกกำรท�ำงำนของซอฟต์แวร์	ควำมผิดพลำดทัง้สองประกำร	ล้วนส่งผล

ต่อคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลและสำรสนเทศทั้งสิ้น

	 	 	 โรงเรยีนจะต้องด�ำเนนิกำรในเรือ่งนีอ้ย่ำงเป็นกระบวนกำร	นัน่คอื	ก�ำหนด

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 มีวิธีกำรที่ชัดเจนในกำรด�ำเนินกำร	 รวมทั้งมีตัววัดและ

เป้ำหมำยในเรื่องนี้ที่เป็นรูปธรรม	
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	 	 2)	 ขอมูลและสำรสนเทศพรอมใชงำน

	 	 	 เรื่องนี้มีข้อควรพิจำรณำอยู่สองส่วนคือ	 ตัวข้อมูล	 และระบบกำรเข้ำถึง

ข้อมูล	 ในด้ำนตัวข้อมูล	 โรงเรียนต้องวิเครำะห์ว่ำข้อมูลใดที่โรงเรียนต้องมี	

ควำมจริงก็คือข้อมูลจำก	4.1	 ซึ่งอำจจัดท�ำเป็นหมวดหมู่	 ให้สืบค้นได้ง่ำย	

ช่องทำงท่ีดีท่ีสุดตอนน้ีคงไม่พ้นเว็บไซต์	 ตอนนี้เชื่อว่ำทุกโรงเรียนมีข้อมูล

ที่จ�ำเป็น	แต่เป็นข้อมูลกระดำษ	ยังไม่ขึ้นสู่อำกำศให้ไขว่คว้ำได้ง่ำย	จ�ำเป็นต้อง

ใช้ในช่วงเวลำใด	จะได้จัดกำรให้ทันกำลเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนเองส่วนหนึ่ง	

และประโยชน์ในกำรใช้ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่ำจะเป็นนักเรียน	 ผู้ปกครอง	

ศษิย์เก่ำ	ชุมชน	ผูส่้งมอบ	เครอืข่ำยพนัธมติร	ซึง่ต้องสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูได้ง่ำย	

และเรื่องน้ีจะไปเกี่ยวพันกับช่องทำงกำรสื่อสำรของโรงเรียนที่วำงไว้ให้เข้ำถึง

ข้อมูลได้สะดวก	 ซึ่งสมัยนี้คงไม่พ้นระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนที่จะรองรับ

กำรใช้งำนให้	Stakeholders	 ได้เข้ำถึงข้อมูลได้	 โรงเรียนจึงต้องเตรียมกำร

ในเรื่องนี้	เวลำท�ำรำยงำนโรงเรียนเพียงบรรยำยไปว่ำ	ได้มีระบบนี้อย่ำงไร

	 	 3)	 กำรจัดกำรควำมรู

	 	 	 องค์ควำมรู้	(Knowledge)	แบ่งได้หลัก	ๆ	เป็น	2	ประเภท	คือ	

1.	 ควำมรู ้เฉพำะตัว	 (Tacit	Knowledge)	 เป็นควำมรู้ที่เกิดจำก

ประสบกำรณ์	 พรสวรรค์	 หรือ	 สัญชำติญำณ	 ยำกต่อกำรถ่ำยทอด

เป็นค�ำพูด	 หรือลำยลักษณ์อักษร	 เรำอำจสังเกตง่ำย	 ๆ	 ได้ว่ำ	

ควำมรู้เหล่ำนี้อยู่ที่	“คน”	

	2.	 องค์ควำมรู ้ที่มีกำรจัดเก็บบนสื่อในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 (Explicit	

Knowledge)	 เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม	 ถ่ำยทอดได้	 โดยผ่ำน

สื่อต ่ำง	 ๆ	 ได้	 เช ่น	 เสียง	 ภำพลำยลักษณ์อักษร	 เรำอำจ

สงัเกตง่ำย	ๆ 	ได้ว่ำ	ควำมรูเ้หล่ำนีอ้ยูท่ี	่“สำรสนเทศ”	หรือ	Information

	 	 	 ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้	(Knowledge	Management)	เป็น	“กระบวนกำร

อย่ำงเป็นระบบที่เอื้อและก่อให้เกิดกำรถ่ำยโอน	 แลกเปลี่ยน	 และเรียนรู ้	

ระหว่ำง	ข้อมลู	สำรสนเทศ	และคน	ได้ทนัเวลำ	ตรงตำมควำมต้องกำร	ก่อให้เกดิ

กำรสร้ำงคุณค่ำ”	

	 	 	 สิ่งที่โรงเรียนจะต้องด�ำเนินกำร	 คือ	 กำรหำทำงรวบรวมและถ่ำยทอด

สินทรัพย์ทำงควำมรู้ที่อยู่ในบุคลำกร	 ผู้ส่งมอบ	 คู่ควำมร่วมมือ	 เพื่อน�ำมำใช้

ในกำรพัฒนำโรงเรียน	 โดยต้องวิเครำะห์ก�ำหนดองค์ควำมรู้ที่ควรจะจัดกำร

หรอืท่ีต้องสร้ำงให้ชดัเจน	ควรเป็นองค์ควำมรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัชวีติประจ�ำวนัในกำร

ท�ำงำนของคร	ูโดยเฉพำะกระบวนกำรท�ำงำนทีส่�ำคญัของโรงเรยีน	กำรปรบัปรงุ

ผลกำรด�ำเนินงำน	 และควรสอดคล้องกับควำมต้องกำรและทิศทำงกลยุทธ์ของ

โรงเรียน	ตลอดจนช่วยเสริมสร้ำงสมรรถนะหลักของโรงเรียน
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		 	 	 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกครูที่มีประสบกำรณ์	 หรือมีควำมเชี่ยวชำญ

ในด้ำนต่ำง	ๆ	เช่น	เทคนิคกำรคุมชั้นเรียน	เทคนิคกำรสอนที่น่ำสนใจ	ที่ดึงดูด

นักเรียน	 หรือท�ำให้นักเรียนสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนได้ง่ำย	 สิ่งเหล่ำนี้

ก็น่ำที่จะได้เข้ำสู่กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้	เพื่อกำรเผยแพร่ต่อไปหรือไม่

	 	 	 โรงเรียนต้องท�ำเรื่องนี้อย่ำงเป็นกระบวนกำร	 ได้แก่	 กำรมีผู้รับผิดชอบ

และแผนงำนที่ชัดเจน	มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดเจน	มีวิธีกำรที่ชัดเจน

ในกำรจัดกำรควำมรู้	และมีกำรติดตำมผลและตัววัดควำมส�ำเร็จอย่ำงสม�่ำเสมอ	

สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ	 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นพัฒนำกำรขององค์กร	 ซึ่งไม่

สำมำรถเกิดขึ้นได้ในช่วงข้ำมคืน	 โรงเรียนจึงควรวำง	Road	Map	 ที่ชัดเจน	

โดยแบ่งเป็นระยะ	 ๆ	 ตำมระดับพัฒนำกำร	 เช่น	 อำจแบ่งเป็นระยะกำรสร้ำง

ควำมเข้ำใจ	 ระยะกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรแบ่งปน	 ระยะกำรส่ังสมควำมรู้	

ระยะกำรเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ทำงควำมรู้	 และระยะของกำร

หยั่งรำกลึกจนเป็นสังคมฐำนควำมรู้	(Knowledge	Based	Society)	เป็นต้น

	 	 	 ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้	 อำจแบ่งตำมระยะของกำร

พัฒนำ	 เช่น	 จ�ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม	 จ�ำนวนบทเรียนต่อบุคลำกร	

จ�ำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้	จ�ำนวนกำรปฏิบัติกำรที่เป็นเลิศ	เป็นต้น	

	 ข.	กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
	 	 1)	 คุณลักษณะของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

	 	 	 ระบบสำรสนเทศเป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญมำก	จนมีค�ำกล่ำวว่ำ	 “ข้อมูล

คืออ�ำนำจ”	 และระบบสำรสนเทศในยุคปจจุบันก็ต้องพึ่งพำเทคโนโลยี	 ฉะนั้น

หำกฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ไม่มีคุณภำพ	 อำจก่อให้เกิดปญหำในกำร

ด�ำเนินกำรได้	 โรงเรียนจึงต้องมีระบบในกำรจัดกำร	 เพื่อให้ฮำร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์มคีณุภำพ	คอื	เหมำะสมกบัควำมต้องกำรในกำรใช้งำน	มคีวำมเชือ่ถอืได้	

ปลอดภัย	และใช้งำนง่ำย	

   สิง่ท่ีโรงเรียนต้องด�ำเนนิกำรคอื	ต้องท�ำอย่ำงเป็นกระบวนกำร	มผีูรั้บผดิชอบ

ที่แน่นอน	 มีวิธีกำรที่ชัดเจน	 และมีตัววัดควำมส�ำเร็จ	 เช่น	 ควำมพึงพอใจต่อ

กำรใช้งำน	เป็นต้น

	 	 2)	 ควำมพรอมใชงำนในภำวะฉุกเฉิน

	 	 	 หวัข้อนี้โรงเรยีนต้องแสดงให้เหน็ถงึกำรเตรยีมกำรเพือ่ให้มัน่ใจว่ำข้อมลู

และสำรสนเทศ	รวมทัง้ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีควำมพร้อมใช้ในกรณทีีฉ่กุเฉนิ	

เช่น	มีระบบ	Backup	ที่มีประสิทธิผล	มีระบบคู่ขนำน	Server	ส�ำรองอยู่คนละพื้นที่	

มีกำรฝกซ้อมภำวะฉุกเฉินอยู่สม�่ำเสมอ	เป็นต้น
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หมวด 5 การมุ�งเน�นบุคลากร
	 5.1	 สภำพแวดลอมของบุคลำกร

	 ก.	ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลังบุคลำกร
  1)	 ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลัง

	 	 	 ส�ำหรับโรงเรียนกำรคิดอัตรำก�ำลังครู	 สพฐ.	 มีเกณฑ์ที่แน่นอนอยู่แล้ว	

เป็นไปตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด	คอื	นกัเรียนต่อครูเป็น	20	:	1	(ถ้ำเกณฑ์ยังไม่เปล่ียน)	

แต่ส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ	 จะต้องคิดอัตรำครูตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ประกอบด้วย	เพรำะบำงครัง้ถ้ำคดิภำพรวมจะไม่ขำดครู	แต่ไปขำดตำมกลุ่มสำระ	

ซึ่งระดับมัธยมศึกษำต้องใช้ครูตำมกลุ่มสำระเป็นหลัก	 โดยใช้เกณฑ์ครูสอน	

18	คำบต่อสัปดำห์	(เกณฑ์ตำมกำรปฏิรูปรอบสอง)	ซึ่งจะต้องรู้จ�ำนวนนักเรียน	

จ�ำนวนห้องเรียน	 แผนกำรเรียนที่จัดก็จะค�ำนวณอัตรำก�ำลังครูที่ต้องกำรตำม

กลุ่มสำระได้

	 	 	 ส่วนขีดควำมสำมำรถ	 ก็จะเป็นไปตำมกลุ่มสำระเช่นกัน	 อำจจะมี

แตกต่ำงไปบ้ำงหำกโรงเรียนมีหลักสูตรหรือโปรแกรมพิเศษที่ต้องกำรครู

ที่มีควำมสำมำรถเฉพำะทำง	 ส่วนเมื่อมำปฏิบัติงำนแล้ว	 โรงเรียนก็ต้องมี

กระบวนกำรประเมินว่ำมีขีดควำมสำมำรถตรงตำมที่ต้องกำรหรือไม่	 ซึ่งอำจ

ต้องมีกำรนิเทศ	พัฒนำเพิ่มเติม	ก็จะไปเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ในหมวดที่	4	

ซึง่โรงเรยีนก็น่ำจะมรีะบบน้ีอยู่แล้ว	จงึไม่น่ำมปีญหำในกำรปฏบิตั	ิแต่ถ้ำโรงเรยีน

ยังไม่มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้	 ก็คงต้องด�ำเนินกำรในเร่ืองนี้อย่ำงจริงจัง	

ที่กล่ำวมำนี้เป็นควำมสำมำรถพื้นฐำนที่ครูพึงมีตำมวิชำชีพ	ยังมีควำมสำมำรถ

อีกอย่ำงหนึ่งที่ครูพึงมีเพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์ของโรงเรียน	 ซึ่งอำจ

เป็นควำมสำมำรถที่นอกเหนือจำกควำมสำมำรถตำมวิชำชีพที่ครูมี	 หรือเสริม

ให้แกร่งขึ้น	โรงเรียนจึงต้องวิเครำะห์	Needs	ของโรงเรียน	ว่ำโรงเรียนต้องกำร

ให้ครูมีควำมสำมำรถหรือสมรรถนะด้ำนใดบ้ำง	 จะได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์	

และเป้ำประสงค์ของโรงเรยีน	ซ่ึงก็ได้วำงไว้แล้วตอนท�ำแผนกลยทุธ์	เพรำะฉะนัน้

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำครูจะเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์	 แต่โรงเรียนก็ต้องมี

ข้อมูลว่ำครูของท่ำนมีสมรรถนะเดิมด้ำนใด	 หรือผ่ำนกำรอบรมพัฒนำเรื่องใด

มำบ้ำง	สอดคล้องกับสิ่งที่โรงเรยีนต้องกำรหรือไม่	ถ้ำใช่ก็ใช้กำรได้เลย	ถ้ำไม่ใช่	

ตรงนี้คือ	gap	ที่โรงเรียนต้องจัดกำรให้มีกำรพัฒนำครูขึ้น	โรงเรียนจึงต้องจัดท�ำ

แผนพัฒนำครูแต่ละคนให้ชัดเจน	ตำมที่ระบุไว้ในหมวดที่	2
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	 	 2)	 บุคลำกรใหม

	 	 	 ควำมต้องกำรครูของโรงเรียนขึ้นอยู่กับจ�ำนวนนักเรียน	 ส่วนวิธีกำร

สรรหำ	บรรจุ	แต่งตั้ง	ก็มีระเบียบวิธีปฏิบัติอยู่แล้ว	ก็ว่ำไปตำมนั้น	แต่ที่ส�ำคัญ

ที่ต้องท�ำคือ	ควำมต้องกำรครูใหม่เกิดขึ้นได้สองกรณีคือ	ณ	ปจจุบัน	โรงเรียน

ขำดอตัรำครูอยูแ่ล้ว	กส็รรหำได้เลย	อกีกรณหีนึง่คอื	ควำมขำดในอนำคตทีต้่องกำร

อตัรำครูเพิม่หรือไม่	ขึน้อยูก่บัจ�ำนวนนกัเรียนในอนำคตเช่นกนั	โรงเรียนจงึต้อง

คำดคะเนจ�ำนวนนักเรียนในอนำคตเพื่อน�ำมำค�ำนวณอัตรำก�ำลังที่ต้องกำร	

	 	 3)	 กำรท�ำงำนใหบรรลุผล

	 	 	 หัวข้อนี้เกี่ยวกับกำรจัดโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อให้งำน

บรรลุผลส�ำเร็จ	ซึ่งโครงสร้ำงของโรงเรียนค่อนข้ำงที่จะเป็น	pattern	ที่แน่นอน

และได้ผำ่นกำรศึกษำ	วเิครำะห์และปฏิบัติกันมำนำนจนอำจถือได้วำ่เป็นกำรจัด

โครงสร้ำงที่เป็นลักษณะเฉพำะตัวของโรงเรียน	 ที่เหมำะสมเอื้ออ�ำนวยต่อกำร

ปฏิบัติงำนให้บรรลุผล	 แต่บำงโรงเรียนอำจมีกำรปรับโครงสร้ำงที่แตกต่ำง

ไปจำกทั่วไปบ้ำง	ก็ถือเป็นลักษณะเฉพำะตัวของโรงเรียนนั้น	ในด้ำนกำรบริหำร

งำนบุคคลก็เช่นเดียวกัน	 โดยภำระหน้ำที่ของโรงเรียน	 ก็จะเป็นกรอบให้มีกำร

สรรหำ	 บรรจุแต่งตั้งครูตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับภำระหน้ำที่

ของโรงเรียน	 และก็ต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก	(core	competencies)	

ของโรงเรียนอยู่แล้ว	

	 	 	 โครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียน	โดยทัว่ไปกจ็ะประกอบด้วย	ผู้อ�ำนวยกำร	

รองผู้อ�ำนวยกำร	(ซึ่งก็จะแบ่งหน้ำที่เป็นด้ำนวิชำกำร	กิจกำรนักเรียน	บุคลำกร	

และบริหำรทั่วไป)	 และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นคณะบริหำรโรงเรียน	

ดังนั้นโครงสร้ำงนี้จะครอบคลุมทุกกลุ่มภำรกิจของโรงเรียน	 ที่จะเป็นกลไก

ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
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	 	 4)	 กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงดำนบุคลำกร

	 	 	 ส�ำหรับโรงเรียนกำรเปลี่ยนแปลงของบุคลำกรจะเกิดได้	3	ลักษณะ	คือ

	1.	 กำรโยกย้ำย	 และกำรเกษียณอำยุรำชกำร	 ซึ่งโรงเรียนจะมีข้อมูล

ล่วงหน้ำเพื่อเตรียมกำรสรรหำครูทดแทนอัตรำที่ว่ำงไป

	2.	 กำรเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนนักเรียน	โรงเรียนต้องคำดคะเนจ�ำนวน

นักเรียนในอนำคต	 ยกเว้นโรงเรียนที่รับนักเรียนแบบพิเศษ	 เช่น	

โรงเรยีนจฬุำภรณ์ฯ	หรอืโรงเรยีนทีม่อีตัรำกำรแข่งขนัสงูทีร่บันกัเรยีน

ตำมแผนชั้นเรียนเต็มรูป	 คือรู้จ�ำนวนนักเรียนที่จะรับแน่นอนแล้ว	

หำกในอนำคต	จ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น	ก็จะเป็นข้อมูลในกำรเตรียม

กำรขออัตรำก�ำลัง	เพื่อกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งต่อไป

	3.	 กำรเปดหลักสูตร/โปรแกรมใหม่	 ที่ต้องกำรครูที่มีควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะทำง

	 ข.	บรรยำกำศกำรท�ำงำนของบุคลำกร
	 	 1)	 สภำพแวดลอมกำรท�ำงำน

	 	 	 ผู้เชี่ยวชำญให้ควำมเห็นในเร่ืองนี้ว่ำ	 “สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

ที่ปลอดภัย	มีสุขอนำมัย	น่ำท�ำงำน	เป็นสิ่งที่สะท้อนว่ำโรงเรียนให้ควำมส�ำคัญ

แก่บุคลำกรมำกน้อยเพียงใด	นอกจำกโรงเรียนจะต้องจัดสภำพแวดล้อมในกำร

ท�ำงำนตำมมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ทีก่ฎหมำยก�ำหนดแล้ว	องค์กรทีมี่ผลกำรด�ำเนินงำน

ที่ดี	 จะมีกระบวนกำรที่ท�ำให้สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนเหนือกว่ำมำตรฐำน

ที่ก�ำหนดไว้	 ซึ่งนอกจำกสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมปลอดภัยให้แก่

พนกังำนแล้ว	ยงัเป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ขององค์กร	และเสรมิสร้ำงควำมผกูพนั

ของพนักงำนด้วย”

	 	 	 ตำมเกณฑ์	 TQA	 เน ้นที่กำรท�ำงำน	 แต ่ส�ำหรับโรงเรียนแล ้ว	

ควำมปลอดภัย	สุขอนำมัยจะครอบคลุมไปถึงนักเรียนด้วย	จึงเป็นสิ่งที่โรงเรียน

ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ	 โรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	 จะก�ำหนด

มำตรกำรและเป้ำหมำยไว้

	 	 	 ส�ำหรับครูนอกจำกสถำนที่ท�ำงำนที่มีควำมพร้อม	 ควำมปลอดภัย	

สุขอนำมัยแล้ว	 สิ่งที่ครูต้องกำรกำรสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่ง	 คืออุปกรณ์กำรสอน	

โดยเฉพำะอุปกรณ์ทันสมัยที่จะเป็นตัวช่วยอย่ำงดีในกำรเรียนกำรสอน	
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	 	 2)	 นโยบำย	กำรบริกำร	และสิทธิประโยชน์

	 	 	 ในเรื่องนี้	Guru	(คนเดิม)	 ก็ได้ชี้แนะแนวทำงปฏิบัติที่โรงเรียนสำมำรถ

น�ำไปปรับใช้ได้ดังนี้	

	 	 	 “กำรสนับสนุนบุคลำกร	 เพื่อให้พวกเขำท�ำงำนได้ดี	 และสำมำรถสร้ำง

ผลงำนที่ดี	 เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องค�ำนึงถึง	 โรงเรียนสำมำรถให้กำร

สนับสนุนบุคลำกรได้	3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 กำรก�ำหนดนโยบำย	 กำรจัดบริกำร	

และกำรจัดสิทธิประโยชน์	 เพื่อช่วยให้ครูท�ำงำนได้ดีขึ้น	 มีขวัญและก�ำลังใจที่ดี	

ตลอดจนเกิดควำมพึงพอใจต่อโรงเรียน

	 	 	 ตัวอย่ำงกำรสนับสนุนบุคลำกร	 อำทิ	 กำรก�ำหนดนโยบำยที่เอื้อต่อกำร

ท�ำงำนทีส่ะดวก	กำรให้ค�ำปรึกษำทัง้ในเร่ืองส่วนตวัและอำชพีกำรงำน	กำรพฒันำ

ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน	 กำรจัดให้มีสถำนที่ออกก�ำลังกำย	 กิจกรรม

สนัทนำกำรหรอืงำนประเพณ	ีกำรยกย่องชมเชยทัง้อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็น

ทำงกำร	กำรให้กำรศกึษำนอกเหนอืจำกงำนในหน้ำที	่กำรดแูลบตุรในชัว่โมงท�ำงำน	

กำรจัดชั่วโมงกำรท�ำงำนแบบยืดหยุ่น	โปรแกรมผลประโยชน์	เป็นต้น

	 	 	 กำรด�ำเนินกำรในเรื่องนี้ควรท�ำอย่ำงเป็นกระบวนกำร	 โดยก�ำหนด

ให้มีผู้รับผิดชอบ	มีกำรส�ำรวจควำมต้องกำรของครู	น�ำมำจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	

มีกำรตอบสนองและประเมินผล	 อำจมีกำรเทียบเคียงผลประโยชน์และ

กำรสนับสนุนกับโรงเรียนอื่น	ๆ	เพื่อหำทำงปรับปรุงให้ดีขึ้น

	 	 	 กำรสนบัสนนุบคุลำกร	และกำรจดัผลประโยชน์ต่ำง	ๆ 	ควรจดัให้เหมำะกบั

ควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของกลุ่มบุคลำกร	 และควำมต้องกำรที่หลำกหลำย

ของแต่ละบคุคล	และอย่ำลมืวดัควำมส�ำเรจ็ในเร่ืองนีเ้พือ่หำทำงปรบัปรงุให้ดขีึน้”
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	 5.2	 ควำมผูกพันของบุคลำกร

	 ก.	ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
	 	 1)	 องค์ประกอบของควำมผูกพัน

	 	 	 ในหัวข้อนี้โรงเรียนจะต้องวิเครำะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อควำมผูกพัน

ของบุคลำกร	 และองค์ประกอบที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของบุคลำกร	 ซึ่ง

ไม่เหมือนกัน	Guru	 ได้ชี้ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมผูกพันของ

บุคลำกร	กับควำมพึงพอใจของบุคลำกร	คือ

	 	 	 ควำมผูกพัน	เป็นเรื่องของควำมมุ่งมั่น	ทุ่มเทให้แก่ควำมส�ำเร็จของงำน

และวิสัยทัศน์/พันธกิจ	ขององค์กร

	 	 	 ควำมพึงพอใจ	เป็นเรื่องของควำมสุข	ควำมพอใจต่อสิ่งต่ำง	ๆ	ที่ได้รับ	

เช่น	 ค่ำตอบแทน	 สวัสดิกำร	 สถำนที่ท�ำงำนที่สะดวกสบำย	 ส่ิงอ�ำนวย

ควำมสะดวกที่ครบครัน	

	 	 	 จำกงำนวิจัยชี้ให้เห็นว่ำ	 บุคลำกรที่มีควำมพึงพอใจ	 และมีควำมสุข	

(Satisfied/Happy	Workforce)	 อยำกมำที่ท�ำงำนทุกวัน	 แต่เป็นไปได้ที่อำจ

ไม่มุง่มัน่	ทุม่เท	และโฟกสัต่อควำมส�ำเรจ็ขององค์กร	ในขณะทีบ่คุลำกรทีผ่กูพนั	

(Engaged	Workforces)	 จะตระหนักว่ำคุณค่ำของงำนที่ได้รับมอบหมำย

คืออะไร	ควำมส�ำเร็จขององค์กรตำมวสิยัทศัน์/พนัธกจิคอือะไร	และจะมุง่มัน่	ทุม่เท	

โฟกัสที่ควำมส�ำเร็จของงำนและขององค์กร	ที่ส�ำคัญก็คือ	องค์ประกอบที่ท�ำให้

เกิดควำมพึงพอใจ	 และควำมผูกพันเป็นคนละองค์ประกอบกัน	 องค์ประกอบ

ของควำมพึงพอใจ	 เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้พนักงำน	 “อยำกมำที่ท�ำงำน”	

“อยำกท�ำงำนที่น่ี”	 ในขณะที่องค์ประกอบของควำมผูกพัน	 เป็นองค์ประกอบ

ที่ส่งผลให้	“อยำกทุ่มเทให้งำนส�ำเร็จ”	ควำมท้ำทำยของผู้บริหำรก็คือ	ท�ำให้ครู

มีทั้งควำมมุ่งมั่น	ทุ่มเท	และมีควำมสุขในกำรมำท�ำงำน

	 	 	 มีงำนวิจัยจ�ำนวนมำกที่ชี้ให้เห็นว่ำ	 องค์ประกอบส�ำคัญในกำรสร้ำง

ควำมผูกพันกับองค์กร	ได้แก่	กำรได้ท�ำงำนที่มีคุณค่ำ	กำรรู้ทิศทำงขององค์กร

อย่ำงชัดเจน	กำรมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อผลกำรด�ำเนินกำร	อยู่ในสภำพแวดล้อม

กำรท�ำงำนที่ปลอดภัย	 ไว้เนื้อเชื่อใจ	 และให้ควำมร่วมมือซึ่งกันและกัน	

กำรมีโอกำสก้ำวหน้ำในงำน	 กำรได้มีโอกำสพูดคุยและได้รับกำรสนองตอบ	

(Dialogue	&	Feedback)	 จำกผู้บังคับบัญชำ	 กำรได้รับกำรชื่นชม	 กำรมี

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงำน	 และเพื่อนร่วมงำนต่ำงก็ทุ่มเทให้แก่งำน

และควำมส�ำเร็จของงำน	 ระบบประเมินผลและกำรให้ค่ำตอบแทนที่จูงใจและ

เป็นธรรม	ส�ำหรบัในองค์กรที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร	องค์ประกอบส�ำคญัประกำรหนึง่	

คือ	 พนักงำนและอำสำสมัครมีแรงจูงใจและรู้สึกถึงคุณค่ำของงำนที่ตนท�ำอยู่	

เพรำะงำนนั้นสอดคล้องกับค่ำนิยมของตนเอง
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	 	 	 Guru	 ยังแนะน�ำต่อว่ำ	 โรงเรียนต้องมีวิธีกำรที่ชัดเจน	 และมีควำม

น่ำเช่ือถือในกำรค้นหำองค์ประกอบเหล่ำน้ี	 อำทิ	 โรงเรียนอำจรวบรวม

ผลกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจในอดตี	สถติผิลกำรด�ำเนนิกำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล	

ผลส�ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกร	 ผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรต่ำง	 ๆ	

น�ำมำวิเครำะห์อย่ำงจริงจัง	 เพื่อค้นหำปจจัยที่อำจส่งผลต่อควำมผูกพันและ

ควำมพึงพอใจ	 จำกนั้นท�ำกำรส�ำรวจครู	 เพื่อตรวจสอบและยืนยันให้มั่นใจว่ำ

ปจจัยที่โรงเรียนก�ำหนดไว้เป็นปจจัยที่ส�ำคัญในมุมมองของครู	 โดยให้ครูจัด

ล�ำดับควำมส�ำคัญ

	 	 	 โรงเรียนอำจมีแนวทำงอื่นนอกจำกที่กล่ำวมำนี้	 ก็น�ำเสนอในสิ่งที่

โรงเรียนท�ำ

	 	 2)	 วัฒนธรรมองค์กร

	 	 	 วัฒนธรรมองค์กร	 เป็นปจจัยส�ำคัญประกำรหนึ่งที่เกื้อหนุนให้บุคลำกร	

เกดิควำมผูกพนัต่อองค์กร	โรงเรียนจะต้องสร้ำงให้เกดิวฒันธรรมองค์กรทีท่�ำให้

 � เกิดกำรสื่อสำรที่เปดกว้ำงภำยในโรงเรียน

 � เกิดกำรท�ำงำนที่ให้ผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี

 � ส่งเสริมควำมผูกพันของบุคลำกร

	 	 	 วัฒนธรรมกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่โรงเรียนควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	

คอื	กำรสือ่สำรแบบเปดกว้ำง	(Open	Communication)	วฒันธรรมองค์กรแบบนี้	

จะท�ำให้บคุลำกรทกุระดบั	มคีวำมรูส้กึเป็นอสิระและสบำยใจทีจ่ะแสดงควำมคดิเหน็ 

ร้องเรียน	 ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชำที่เหนือกว่ำ	 นอกจำกนี้บุคลำกร

จะสื่อสำรพูดคุยกันเองอย่ำงอิสระ	และเปดเผยในเรื่องของนโยบำย	ทิศทำงกำร

ตัดสินใจ	กำรท�ำงำน	กำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรช่วยให้ข้อมูล	สำรสนเทศ

ไม่เกิดกำรบิดเบือนและสำมำรถไหลเวียนได้ทั่วถึงทั้งองค์กร	 ซึ่งจะส่งเสริม

ให้บุคลำกรรู้สึกผูกพัน

	 	 	 แนวทำงในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมกำรสื่อสำรแบบเปดกว้ำง

มี	3	แนวทำง	คือ

   Supportive	Environment	 หมำยถึง	 ผู ้บังคับบัญชำพร้อมรับฟง

ควำมคดิเหน็ของผูใ้ต้บงัคบับญัชำ	ไม่ว่ำจะเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วยกต็ำม	ท�ำให้

ผู้บังคับบัญชำรู้สึกสบำยใจ	กล้ำแสดงควำมคิดเห็น	โดยไม่รู้สึกว่ำจะเกิดผลเสีย

ต่อตนเอง
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   Participative	Environment	หมำยถึง	กำรท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำรู้สึกว่ำ	

ตนเองเป็นคนที่มีค่ำ	 ควำมคิดเห็นของเขำได้รับกำรรับฟง	 และเห็นคุณค่ำ

ทั้งจำกผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน	 ท�ำให้เขำรู้สึกว่ำเป็นส่วนหนึ่งของทีม	

กำรจัดให้บุคลำกร	 และหัวหน้ำมีโอกำสท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม	 กำรจัดท�ำงำน

แบบกลุม่ย่อย	กำรประชุมอย่ำงสร้ำงสรรค์	กำรท�ำงำนแบบกลุม่สหสำขำวชิำชพี/

ข้ำมสำยงำน	หรอืกำรส่งเสรมิให้แบ่งปนประสบกำรณ์	แลกเปลีย่นควำมรู	้ทกัษะ

อย่ำงสม�่ำเสมอ	จะช่วยให้เกิดวัฒนธรรมนี้ได้ง่ำยขึ้น

   Trusting	Environment	 หมำยถึง	 วัฒนธรรมกำรส่ือสำรที่บุคลำกร

ทุกระดับพูดถึงแต่ข้อเท็จจริงที่น่ำเชื่อถือ	ตรงไปตรงมำ	ไม่ใส่ไคล้	เสแสร้งหรือ

บิดเบือน	 ท�ำให้เกิดบรรยำกำศที่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน	 รวมถึงกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อ

ถือของข้อมูลข่ำวสำร	ไม่ขัดแย้งกันเอง

	 	 	 นอกจำกน้ีโรงเรยีนอำจต้องก�ำจดัวฒันธรรมบำงอย่ำงทีอ่ำจเป็นอปุสรรค

ต่อกำรสื่อสำรที่เปดกว้ำง	 เช่น	 กำรตอบโต้เพื่อปกป้องตัวเองโดยไม่ยอมรับฟง

ผู้อื่น	 กำรไม่ยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง	 กำรถือยศถืออย่ำงของหัวหน้ำ

และผู้บริหำร	 ไม่ยอมรับฟงผู้ใต้บังคับบัญชำ	 กำรถือดี/มีอัตตำสูง/รู้สึกเสียหน้ำ	

เป็นต้น

	 	 	 กำรท�ำงำนที่ให้ผลกำรด�ำเนินกำรที่ดี	 (High	Performance	Work)	

หมำยถึงกระบวนกำรท�ำงำนที่มุ่งให้ผลกำรด�ำเนินกำรขององค์กรและบุคคล

มีระดับสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 อย่ำงเป็นระบบ	 รวมถึงผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนคุณภำพ	

ผลิตภำพ	อัตรำกำรสร้ำงนวัตกรรม	และรอบเวลำ	ซึ่งจะส่งผลให้กำรให้บริกำร

แก่ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น

	 	 	 กำรสร้ำงวัฒนธรรมให้บุคลำกรเกิดกำรท�ำงำนที่ให้ผลกำรด�ำเนินกำร

ที่ดี	(High	Performance	Work	Culture)	 เป็นปจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้บุคลำกร

เกิดควำมผูกพัน	 และช่วยยกระดับควำมส�ำเร็จขององค์กร	 หำกบุคลำกรไม่อยู่

ในบรรยำกำศของกำรที่ทุกคนมุ่งท�ำงำนเพื่อผลลัพธ์ที่ดี	 จะท�ำให้เกิดควำมเฉื่อยชำ	

ไม่กระตือรือร้น	ไร้จุดหมำย	รู้สึกว่ำตนเองด้อยค่ำ	และรอท�ำงำนตำมสั่ง
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   องค์ประกอบทีส่�ำคญัของวฒันธรรมกำรท�ำงำนทีท่�ำให้ได้ผลกำรด�ำเนนิกำร

ทีดี่	ประกอบด้วย	กำรกระจำยอ�ำนำจ	มีควำมยดืหยุน่สูง	กำรให้อสิระในกำรท�ำงำน

และส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์	 กำรให้ควำมส�ำคัญกับผลลัพธ์	 โครงสร้ำง

องค์กรที่แบนรำบและสั้น	 กำรมีจุดโฟกัสร่วมกันที่ควำมส�ำเร็จของวิสัยทัศน์	

พนัธกจิ	กำรท�ำงำนร่วมกนัเป็นทมี	กำรยดึหลกักำรมำกกว่ำกฎระเบยีบ	กำรมอบ

อ�ำนำจกำรตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติที่หน้ำงำน	 ควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำรที่ส่งเสริม

และสนบัสนนุควำมเป็นเลศิ	รวมทัง้นวตักรรมกำรเสรมิพลงัให้บคุลำกรใฝเรียนรู้	

และเปดโอกำสให้สร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดออกมำ

	 	 	 ในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้เกดิวฒันธรรมกำรท�ำงำนที่ให้ผลกำรด�ำเนนิกำร

ทีด่	ีผูบ้รหิำรระดบัสงูมส่ีวนส�ำคญัอย่ำงยิง่	หำกผูบ้รหิำรไม่มแีนวคดิและควำมเชือ่

ในเร่ืองนี้	 จะเป็นกำรยำกมำกที่จะสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วม	

ยืดหยุน่	ให้อสิระ	และหำทำงปลดปล่อยศกัยภำพสงูสดุของพนกังำนทกุคนออกมำ	

เพื่อช่วยสร้ำงสรรค์ควำมส�ำเร็จให้แก่โรงเรียน	 แต่ก็มีส่ิงที่ควรระวังคือจะต้อง

ไม่ให้เกิดวัฒนธรรมที่จะเป็นตัวบั่นทอนควำมผูกพันและแรงจูงใจของครู	 เช่น	

กำรเมืองในองค์กร	ควำมคำดหวงัที่ไม่ชดัเจน	กฎระเบยีบทีห่ยมุหยมิ/ไม่จ�ำเป็น	

ระบบงำน/แผนงำนที่ไม่ดี	 กำรประชุมที่ไม่มีประสิทธิภำพ/ไร้สำระ	 กำรขำด

กำรติดตำมผล	 กำรปรับเปล่ียนตลอดเวลำโดยไม่มีเหตุผล	 กำรแข่งขันภำยใน

โรงเรียนทีรุ่นแรง	ควำมไม่ซือ่สัตย์	กำรเสแสร้ง/ไม่จริงใจ	กำรปดบงัข้อมูลข่ำวสำร	

ควำมไม่เป็นธรรม	กำรให้ค�ำตอบทีท่�ำให้ท้อแท้	กำรตเิตยีน/วพิำกษ์อย่ำงรนุแรง	

กำรใช้ศักยภำพไม่เต็มที่	กำรยอมรับคนที่ผลงำนไม่ดี	กำรไม่แสดงออก/เฉย	ๆ	

เมื่อท�ำควำมดี	 ควำมห่ำงเหินของผู้บริหำร	 กำรควบคุมที่เคร่งครัดเกินไป/

ไม่อิสระ	 กำรยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับ	 กำรบังคับให้ท�ำงำนอย่ำงไม่มี

คุณภำพ

   ในกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กร	โรงเรยีนควรด�ำเนนิกำรอย่ำงเป็นกระบวนกำร	

มผีูร้บัผดิชอบทีแ่น่นอน	ภำยใต้กำรสนบัสนนุอย่ำงแขง็ขนัของผูบ้รหิำร	มวีธิกีำร/

แผนงำนที่ชัดเจน	มีตัววัดควำมส�ำเร็จ	เช่น	กำรวัดควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศ

ภำยในโรงเรยีน	กำรส�ำรวจข้อคดิเหน็ของพนกังำนต่อบรรยำกำศภำยในโรงเรยีน

และวฒันธรรมองค์กร	กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจต่อกำรปฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชำ

และผู้บริหำร	(Management	Practices)	เป็นต้น	และหมั่นติดตำมประเมินผล

เป็นระยะ	เพื่อหำทำงปรับปรุงบรรยำกำศและวัฒนธรรมองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไป
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	 	 3)	กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน	

	 	 	 กระบวนกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วย	 วิธีกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติกำร	(หรือวิธีกำรประเมินควำมดีควำมชอบ)	กำรบริหำรค่ำตอบแทน	

กำรให้รำงวลั/ยกย่องชมเชย	และกำรสร้ำงแรงจงูใจ	ส่ิงที่โรงเรียนจะต้องค�ำนงึถงึ

ในกำรวำงระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน	ประกอบด้วย

	1.	 จะต้องส่งเสริมให้เกิดกำรท�ำงำนที่ให้ผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี	 (High	

Performance	Work)	 เช่น	 ประเมินผลงำนจำกควำมส�ำเร็จตำม

ทิศทำง	เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์	จำกระดับควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำ

องค์กร	เป็นต้น

	2.	 จะต้องส่งเสริมให้ครูมีควำมผูกพันกับโรงเรียนมำกขึ้น	 ขยัน	 ทุ่มเท

มำกขึน้	เช่น	ประเมนิควำมดคีวำมชอบบนระดบัควำมส�ำเร็จของงำน

	3.	 จะต้องส่งเสรมิให้ครเูกดิกำรมุ่งเน้นทีนั่กเรียน	เช่นก�ำหนดหลักเกณฑ์

กำรประเมินที่มีผลลัพธ์ด้ำนนักเรียน

	4.	 กำรจดักำรผลกำรปฏบิตังิำน	ควรค�ำนงึถงึเร่ือง	กำรบริหำรค่ำตอบแทน	

กำรให้รำงวลั	กำรยกย่องชมเชย	กำรสร้ำงแรงจงูใจอืน่	ๆ 	ทีน่อกเหนอื

จำกกำรขึ้นเงินเดือนเพียงอย่ำงเดียว

	 	 	 กำรท�ำเรื่องนี้ต้องท�ำอย่ำงเป็นกระบวนกำร	 นั่นคือต้องมีผู้รับผิดชอบ

ที่แน่นอน	 มีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินกำรเร่ืองนี้

ที่ชัดเจน	 มีวิธีกำรและระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน	 ซึ่งควร

ประกำศหลกัเกณฑ์กำรประเมนิตัง้แต่ต้นปี	เพือ่ควำมโปร่งใส	และเป็นธรรมแก่ครู	

โรงเรยีนควรมตีวัวดัควำมส�ำเรจ็	อำท	ิควำมพงึพอใจของครูต่อระบบกำรจดักำร

ผลกำรปฏิบัติงำน	 ควำมพึงพอใจต่อระบบกำรให้รำงวัล/	 ยกย่องชมเชยและ

สร้ำงแรงจงูใจ	เป็นต้น	และน�ำผลมำวเิครำะห์	เพ่ือหำทำงปรับปรุงระบบกำรจัดกำร

ผลกำรปฏิบัติงำนให้ส่งเสริมควำมส�ำเร็จของโรงเรียน	และยกระดับควำมผูกพัน

และควำมพึงพอใจของครูต่อไป
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	 ข.	กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร
	 	 1)	 กำรประเมินควำมผูกพัน

	 	 	 กำรประเมินระดับควำมผูกพัน	 และควำมพึงพอใจ	 ต้องประเมิน

ให้ครอบคลุมปจจัยที่เป็นองค์ประกอบของควำมผูกพันและควำมพึงพอใจ

ตำมหัวข้อ	5.2	 ก	1	 ตัวอย่ำงของปจจัยที่ควรน�ำมำพิจำรณำในกำรประเมิน	

เช่น	 กำรแก้ไขปญหำและค�ำร้องทุกข์ของครูอย่ำงมีประสิทธิผล	 โอกำส

ส�ำหรับกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ	 สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	

ปรมิำณงำนทีรั่บผิดชอบ	กำรส่ือสำรทีมี่ประสิทธผิล	ควำมร่วมมือภำยในองค์กร	

และกำรท�ำงำนเป็นทีม	กำรสนับสนุนของโรงเรียนในกำรปฏิบัติงำน

	 	 	 นอกจำกตัววัดควำมผูกพันของครูโดยตรง	 ด้วยกำรส�ำรวจอย่ำง

เป็นทำงกำร	 หรือไม่เป็นทำงกำรแล้ว	 โรงเรียนควรติดตำมตัวชี้วัดอื่น	 ๆ	 เช่น	

กำรขำดงำน	 กำรร้องทุกข์	 กำรลำออก	 กำรขอ	early	retired	 กำรมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่ำง	ๆ	ของโรงเรียน

	 	 	 วิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมิน	 ควรได้รับกำรทบทวนประสิทธิผลอย่ำง

สม�่ำเสมอ	เพื่อหำทำงปรับปรุงให้ดีขึ้นในวงรอบถัดไป

	 	 2)	 ควำมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทำงธุรกิจ/กิจกำร

	 	 	 โดยหลักกำรไม่ว่ำในองค์กรใดก็ตำม	 เมื่อคนในองค์กรมีควำมรัก

ควำมผูกพันกับองค์กรแล้ว	 ย่อมจะทุ่มเทกับกำรท�ำงำนซึ่งน่ำจะส่งผลที่ดีต่อ

องค์กร	จำกข้อ	1)	เมื่อได้ท�ำกำรประเมินควำมผูกพันของครูที่มีต่อโรงเรียนแล้ว	

จึงต้องวิเครำะห์ด้วยว่ำ	ควำมผูกพันนั้นส่งผลต่อ

	 	 	 กำรพัฒนำนักเรียนหรือไม่	

	 	 	 ลดอัตรำกำรลำ	กำรขำดงำน	กำร	early	retired	กำรขอโยกย้ำย	หรือไม่

	 	 	 ควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน	กำรร่วมกิจกรรมส่วนรวม	เพิ่มขึ้นหรือไม่

		 	 	 ฯลฯ

	 	 	 เมื่อวิเครำะห์ได้ข้อมูลแล้ว	 ผลที่ได้ก็จะเป็นข้อมูลป้อนกลับไปสู ่/

กระบวนกำรวำงแผนของโรงเรียนต่อไป	 ในขั้นตอนกำรวิเครำะห์	SWOT	

อำจจะเป็นจุดแข็ง	หรือจุดอ่อนแล้วแต่กรณี	กระบวนกำรนี้จะท�ำให้ควำมผูกพัน

ถูกเชื่อมโยงไปสู่ผลกำรด�ำเนินกำรของโรงเรียน
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	 ค.	กำรพัฒนำบุคลำกรและผูน�ำ
	 	 1)	 ระบบกำรเรียนรูและกำรพัฒนำ

	 	 	 กำรเรียนรู้และพัฒนำ	(Learning	and	Development)	 ค�ำสองค�ำนี้

ใช้คู ่กัน	 แต่ผู ้รู ้บอกว่ำ	 สองค�ำนี้มีควำมหมำยแตกต่ำงกัน	 “กำรเรียนรู ้	

เป็นกระบวนกำรท�ำให้เกิดควำมรู้	 เช่นให้กำรศึกษำ	 กำรอบรมในชั้นเรียน	

กำรศึกษำด้วยตนเอง	 กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์	 เป็นต้น	 แต่กำรเรียนรู้

เพยีงอย่ำงเดยีว	ไม่ได้สร้ำงควำมม่ันใจว่ำ	คนเรำจะมีควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัิ

ได้จรงิ	จำกกำรศกึษำพบว่ำ	กำรฝกอบรมในชัน้เรียน	สำมำรถน�ำสู่กำรปฏบิตัไิด้จริง

ในองค์กร	 ไม่ถึงร้อยละ	15	 จึงจ�ำเป็นต้องอำศัยกลไกกำรพัฒนำ	 ซึ่งเป็น

กำรเปลี่ยนควำมรู ้ที่ได้รับมำเป็นทักษะใหม่	 เป็นขีดควำมสำมำรถในกำร

ปฏิบัติ	 และอุปนิสัยในกำรท�ำงำนใหม่	 ซึ่งจะท�ำให้เกิดควำมยั่งยืนในองค์กร	

โดยกลไกกำรพัฒนำที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ	 กำรฝกปฏิบัติ	 (Practice)”	 แสดงว่ำ

เมื่อมีกำรเรียนรู้แล้วก็ต้องมีกำรพัฒนำคู่กันไป	มิอำจพรำกจำกกันได้

	 	 	 กำรเรียนรู้และพัฒนำครูและผู้บริหำร	 จะต้องตอบสนองควำมต้องกำร

ของโรงเรียน	 คือ	 กำรบรรลุควำมส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์	 เป้ำประสงค์ของ

โรงเรียน	 และนโยบำย/แผนกลยุทธ์ของ	 สพฐ.	 ซึ่งจะต้องท�ำ	Training	needs	

ของกำรพัฒนำ	 คือต้องวิเครำะห์ให้รู้ว่ำ	 โรงเรียนต้องกำรให้ครูและผู้บริหำร

มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องอะไรบ้ำง	 ตำมแผนกลยุทธ์ที่วำงไว้	 แล้วครูและ

ผู้บริหำรมีพื้นควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องนั้นหรือไม่	ถ้ำยังไม่มีหรือยังมีไม่พอ	

ตรงนี้คือ	gap	 หรือช่องว่ำงที่ต้องกำรกำรเรียนรู้และพัฒนำเพิ่มเติม	 เม่ือท�ำ	

gap	analysis	 แล้ว	 จะรู้ว่ำใครต้องอบรมเร่ืองใดบ้ำง	 กำรวิเครำะห์	Needs	

และ	gap	จึงเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นที่โรงเรียนต้องด�ำเนินกำร

	 	 	 เมื่อมีกำรเรียนรู้และพัฒนำของครูแล้ว	 ก็ควรได้มีกำรจัดกำรควำมรู้	

เพื่อถ่ำยทอดให้ครูท่ำนอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกครูที่จะเกษียณอำยุรำชกำร	 เพื่อให้ครูรุ่นหลัง

ได้เรียนรู้	ซึ่งโรงเรียนต้องด�ำเนินกำรให้เป็นระบบ
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	 	 2)	 ประสิทธิผลของกำรเรียนรูและกำรพัฒนำ

	 	 	 เม่ือมีกำรเรียนรู ้และพัฒนำแล้ว	 โรงเรียนก็ต้องมีวิธีกำรประเมิน

ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ	 ซึ่งอำจ

วิเครำะห์ประสิทธิผลได้จำก

	 	 	 ควำมรู้/สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

	 	 	 ควำมสำมำรถในกำรน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ

	 	 	 ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติ

	 	 	 ส่วนประสิทธิภำพ	 อำจจะวิเครำะห์จำกค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำในกำร

เรียนรู้	เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ	

	 	 3)	 ควำมกำวหนำในอำชีพกำรงำน

	 	 	 ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของครูอำจพิจำรณำในสองแนวทำง	 คือกำรได้

ปรับต�ำแหน่งสูงขึ้นและได้เงินเดือนขึ้น	 กำรปรับต�ำแหน่งของครูก็คือกำรปรับ

วิทยฐำนะ	 เร่ืองนี้อำจเป็นเร่ืองล�ำบำกส�ำหรับโรงเรียน	 เพรำะควำมก้ำวหน้ำ

ของครูถูกก�ำหนดไว้อย่ำงไม่มีปฏิสัมพันธ์กับงำนที่ท�ำหรือกำรเรียนรู ้และ

พฒันำของครู	ควำมก้ำวหนำ้ของครูและผู้บริหำรขึน้อยูก่บัเอกสำรทีจ่ะท�ำเสนอ	

ไม่เหมือนนักบินหรือพลร่ม	 ที่ค่ำตอบแทนจะแปรผันไปตำมชั่วโมงบินหรือ

กำรโดดร่ม	ซึ่งเป็นงำนที่ท�ำตำมปกติ	ครูที่สอนเก่ง	เอำใจใส่นักเรียนดี	ก็ไม่ใช่

เป็นกำรรับประกันว่ำจะได้ปรับวิทยฐำนะสูงขึ้น	 ถ้ำครูท่ำนน้ันท�ำเอกสำรหรือ

ท�ำวิจัยไม่เป็น	 อย่ำงไรก็ตำมโรงเรียนคงต้องแสดงให้เห็นว่ำ	 โรงเรียนได้มีกำร

สนับสนนุ	หรอืให้กำรช่วยเหลอืครูในกำรท�ำผลงำนเพือ่ขอปรบัวทิยฐำนะอย่ำงไร	

ส่วนกำรพจิำรณำกำรปรับเงินเดอืน	โรงเรียนกมี็วธิกีำร	หลักเกณฑ์ซึง่คงสมัพนัธ์

กับผลงำนของครูอยู่แล้ว

	 	 	 ส�ำหรับกำรเตรียมกำรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งผู ้บริหำร	 คงเป็นเรื่อง

ทีน่อกเหนอือ�ำนำจของโรงเรยีน	โรงเรยีนจะท�ำได้คงเป็นเพยีงระดบัหวัหน้ำกลุม่

สำระกำรเรียนรู้	 ที่อำจมีกำรผลัดเปล่ียนกันในโรงเรียนเอง	 โรงเรียนต้องแสดง

ให้เห็นว่ำ	 กรณีนี้มีกำรเตรียมกำรส�ำหรับผู้ที่จะขึ้นมำเป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ

อย่ำงไร
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หมวด 6 การมุ�งเน�นการปฏิบัติการ
	 6.1	 ระบบงำน

	 ก.	กำรออกแบบระบบงำน
	 	 1)	 แนวคิดในกำรออกแบบ

	 	 	 ระบบงำน	(Work	System)	ในควำมหมำยของ	TQA	หมำยถึง	“รูปแบบ

หรือวิธีกำรที่องค์กรใช้ในกำรท�ำให้งำนขององค์กรส�ำเร็จ	(ตำมพันธกิจ	กลยุทธ์	

และเป้ำประสงค์ขององค์กร)	 ซึ่งนอกจำกจะเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต/

ให้บริกำร	และบุคลำกรขององค์กรเองแล้ว	ยังเกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบ	พันธมิตร

ที่ส�ำคัญ	คู่สัญญำ	คู่ควำมร่วมมือที่ส�ำคัญ	ตลอดจนส่วนอื่น	ๆ 	ในห่วงโซ่อุปทำน

ที่จ�ำเป็นต่อกำรผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ำ	 รวมทั้งยังเกี่ยวข้อง

กับกระบวนกำรอื่น	 ๆ	 ที่นอกเหนือจำกกระบวนกำรผลิต/ให้บริกำร	 ซึ่งได้แก่	

กระบวนกำรทำงธุรกิจ	กระบวนกำรสนับสนุน	และกระบวนกำรบริหำรองค์กร”

	 	 	 ดังน้ันเมื่อโรงเรียนได้วำงกลยุทธ์ในหมวดที่	 2	 ซึ่งเป็นตัวเปดเกมส์

เสรจ็แล้ว	กค็วรคดิเรือ่งทีเ่กีย่วข้องด้วย	คอืเวลำเขยีนรำยงำน	แยกเขยีนเป็นเร่ือง	ๆ 	

แต่ตอนคิดควรคิดให้ทะลุทีเดียว	 ระบบงำนก็เช่นเดียวกัน	 เม่ือวำงแผนเสร็จ	

ก็ควรวิเครำะห์เลยว่ำ	 หำกจะให้ได้ผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้	 ระบบงำน

ควรมีอะไรบ้ำง	 หัวข้อนี้โรงเรียนต้องแสดงที่มำของกำรออกแบบระบบงำน

ของโรงเรียน	 ลองดูตัวอย่ำงโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	 ว่ำเขำมีแนวคิด

ในเรื่องนี้กันอย่ำงไร	
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	 Pearl	River	School	District	(PRSD)

	 	 	 PRSD	 ใช้วงจร	PDSA	 ในกำรขับเคล่ือนกำรปรับปรุงกำรศึกษำ

ของโรงเรียน	 โดยมองตลอดแนวตั้งแต่ระดับอนุบำลถึงเกรด	12	 เพื่อให้มี

ควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ	



146

		 	 	 รูปแบบน้ีได้รับกำรพัฒนำจนสำมำรถน�ำมำใช้ในระดับห้องเรียน	

เรียกว่ำ	A+	Approach	 for	Classroom	Success	 ซึ่งเป็นกำรใช้วิธีกำร	

plan-do-study-act	ส�ำหรับครู	กระบวนกำรมีห้ำขั้นตอน	ดังแผนภำพ

Figure	6.1-2:	A+	Approach	for	Classroom	Success

 

1.	 Analyze	 เป็นกำรวิเครำะห์หำควำมต้องกำรของนักเรียน	 โดยกำร

ศึกษำจำกข้อมูลผลกำรเรียน	 แยกตำม	 เกรด	 เพศ	 และ	cohort	

และศึกษำเป็นรำยคน	(cohort	 เป็นกำรดูผลกำรเรียนของนักเรียน

คนเดิมหรือกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นในชั้นที่สูงขึ้น	 เช่น	 จำกชั้น	 ป.1	

ถึง	 ป.6	 หรือ	 ม.1	 ถึง	 ม.3)	 ผลกำรเรียนที่น�ำมำศึกษำวิเครำะห์	

ได้แก่	ผลกำรสอบระหว่ำงภำค	รวมถึงกำรสอบย่อยต่ำง	ๆ	กำรร่วม

กิจกรรมในชั้น	 กำรบ้ำน	 กำรท�ำโครงงำน	 ผลกำรทดสอบระดับรัฐ

และระดบัชำต	ิวเิครำะห์เพือ่ดวู่ำนกัเรยีนต้องกำรกำรปรบัปรงุเพิม่เตมิ

ในเรื่องใดบ้ำง

2.	 Align	 เป็นขั้นตอนกำรปรับหลักสูตรในระดับชั้น	 ระหว่ำงชั้น	 และ

ในห้องเรียนโดยใช้ผลจำกกำรวิเครำะห์	 แล้วปรับให้สอดคล้องกับ

มำตรฐำนระดับรัฐและระดับชำติ	 (ดังแผนภำพ)	 คณะครูจะท�ำกำร

ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำทุกปี
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Figure	6.1-3:	Curriculum	Alignment

 

 

 

3.	 Act	 จะมีกำรวิครำะห์ศักยภำพของนักเรียนแต่ละคนตั้งแต ่

ระดับอนุบำล	 รวมทั้งนักเรียนที่โอนย้ำยมำจำกที่อื่น	 ครูจะได

รับการอบรมที่แตกตางกัน	 เมื่อมีกำรประเมินผลกำรเรียนใน

ระหว่ำงภำค	 ก็จะมีกำรปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนในตอนกลำงภำค	

เช่น	จัดนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ตามความสามารถ	กลุ่มเก่งก็จะได้

เรียนในหวัข้อทีอ่ยู่ในระดบัทีสู่งขึน้	ครูต้องท�ำแผนกำรสอนและต้องมี

แผนกำรพฒันำนกัเรียนรำยคน	ทกุห้องเรียนจะมีเทคโนโลยช่ีวยสอน	

ถ้ำครูมีปญหำในกำรสอน	โรงเรียนจะเข้ำให้กำรช่วยเหลือ

4.	 Assess	 มีกำรประเมินผลทั้ง	formal	 และ	informal	 ครูจะท�ำกำร

ประเมินนักเรียนทุกวัน	 และมีกำรสอบทุกหกสัปดำห์	 ผลกำรสอบ

จะรำยงำนให้	Administrative	Council	 และผู้ปกครองทรำบ	

คณะกรรมกำรบริหำรและครูจะทบทวนผลกำรประเมินทุกสำม

เดือน	เขตพื้นที่จะมี	data	warehouse	ท�ำให้สำมำรถหำข้อมูลของ

นักเรียนแต่ละคนได้	และข้อมูลนี้ก็จะป้อนกลับเข้ำสู่ขั้นกำรวิเครำะห์

ต่อไป

5.	 Standardize	หลงัจำกปรบัปรงุจนบรรลเุป้ำหมำยแล้ว	ได้มำตรฐำนแล้ว 

หลักสูตรก็จะถูกบรรจุใน	curriculum	map	 วิธีกำรเรียนกำรสอน

จะเป็น	 best	 practices	 ซึ่งครูจะมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กัน	

และน�ำเสนอในที่ประชุมผู้บริหำร



148

	 Montgomery	County	Public	Schools	(MCPS)

	 	 	 พื้นฐำนของกำรออกแบบระบบงำนของ	MCPS	 มำจำกกำรวิเครำะห์

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	ทั้งระดับท้องถิ่น	ระดับรัฐ	และระดับชำติ	กำรวิเครำะห์

จะชี้ ให้เห็นถึงจ�ำนวนครูที่ต ้องกำร	 กำรพัฒนำ/กล่ันกรอง	 กระบวนกำร	

กลยุทธ์	และโครงกำรต่ำง	ๆ	กำรจัดสรรงบประมำณ	กำรพัฒนำครู	เป้ำหมำย

และข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของนักเรียน	 โดยมีคณะท�ำงำนที่มำจำกหลำย	 ๆ

ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องในลักษณะของ	Cross-functional	 teams	 ประกอบด้วย	

ผู้บริหำรระดับสูงและเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนกลำง	ผู้บริหำรโรงเรียนและครู	นักเรียน	

ผู้ปกครอง	ชุมชน	และผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	ตำมควำมเหมำะสม	เป็นคณะออกแบบ	

ปฏิบัติ	ประเมิน	work	system	และก�ำหนดโครงกำรต่ำง	ๆ 	ที่จะพัฒนำกำรเรียน

กำรสอน	 โดยมีทีมงำนรับผิดชอบแต่ละโครงกำร	 และใช้กำรสื่อสำรสองทำง	

(ตำมรูป)	เป็นกลไกในกำรท�ำงำน

	 	 	 Cross-functional	 teams	 จะเป็นผู้พิจำรณำว่ำกระบวนกำรใดจะเป็น

กระบวนกำรภำยใน	และกระบวนกำรใดจะใช้ทรัพยำกรภำยนอก	เช่น	กำรพฒันำ

หลักสูตร	กำรติดตำมผลกำรใช้หลักสูตร	จะใช้กระบวนกำรภำยใน	แต่หลักสูตร	

Advanced	Placement	and	 International	Baccalaureate	(AP/IB)	 และ

กำรสอบ	จะใช้ทรัพยำกรภำยนอก	เป็นต้น

Figure	6.1-1:	System	of	Communication
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	 Sandy	Hill	School	District	(SHSD)

	 	 	 SHSD	ใช้กระบวนกำร	Learning-Centered	ในกำรออกแบบระบบงำน	

โดยใช้เกณฑ์สำมข้อในกำรก�ำหนดกระบวนกำร	คือ

1.	 จะต้องบรรลวุสิยัทศัน์ของ	SHSD	ทีจ่ะพฒันำนกัเรยีนให้เป็นผูเ้รียนรู้

ตลอดชีวิต	และให้บริกำรกำรศึกษำแก่ชุมชน

2.	 กำรจัดกำรศึกษำจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองบุคลำกร	 และทรัพยำกรที่จะ

เป็นทุนในกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำนักเรียน

3.	 เร่ืองนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ	district’s	key	success	 factors	

และในทำงกลับกัน	 ก็จะมีผลกระทบต่อควำมพึงพอใจของนักเรียน

และ	stakeholder

	 	 	 SHSD	ก�ำหนดกระบวนกำรเป็น	3	เรื่อง	คือ

1.	 Curriculum/Instruction	Design	and	Delivery	Process	SHSD	

ใช้	systematic	process	(ตำมรูป	6.1-1)	ในกำรออกแบบหลักสูตร

และกำรเรียนกำรสอน

2.	 Assessment	Design	Process	SHSD	 ใช้กำรประเมินทั้ง	formative	

และ	summative	 เพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำและคำดหมำยถึง

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	 และใช้ผลกำรประเมินเพื่อปรับปรุง

กำรเรียนกำรสอน

3.	 Service	Design	Process	SHSD	จัดเตรียมกำรบริกำรให้นักเรียน

ได้พัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย	 และอำรมณ์	 โดยกำรจัดหำผู้เชี่ยวชำญ

ในแต่ละด้ำนพร้อมทั้งเครื่องมือในกำรประเมินนักเรียน	 และจัดท�ำ	

Student	Development	Plan	 เพื่อพัฒนำนักเรียนให้ได้ตำม

มำตรฐำนของรัฐ
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	 Iredell-Statesville	Schools	(ISS)

	 	 	 ISS	 ใช้	Baldrige	Criteria	for	Excellence	 เป็นเกณฑ์ในกำรประเมิน	

โรงเรียนเพื่อก�ำหนด	core	competencies	 ที่จะท�ำให้สำมำรถพัฒนำนักเรียน

ได้ตำมเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ที่วำงไว้	 ISS	 ก�ำหนด	core	competencies	

เป็น	2	ด้ำน	คือ	

1.	 Aligned	and	integrated	systems	approach	to	management	

and	improving	the	district

2.	 The	depth	and	breadth	of	our	continuous	improvement	

	 	 	 จำก	 core	 competencies	 โรงเรียนได้พัฒนำ	model	 2	 แบบ	

แบบที่	1	เรียกว่ำ	Learning	Triangle	(ดังภำพ)	model	นี้จะอธิบำย	key	work	

process	ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน

 

 

	 	 	 อีก	model	หนึ่งเรียกว่ำ	Operations	Triangle	แต่ละมุมของสำมเหลี่ยม

คือ	work	system
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	 	 	 โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่ำ	โรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	จะออกแบบ	

ระบบงำนโดยเร่ิมจำกผลกำรประเมินนกัเรียนเป็นหลัก	ไม่ว่ำจะเป็นกำรประเมนิ

ย่อย	ๆ 	ภำยในชั้นเรียน	ประเมินจำกผลกำรสอบทั้ง	formative	และ	summative	

ประเมินระดับรัฐ	 ระดับชำติ	 เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยหรือมำตรฐำนแล้ว	จะเห็น

ช่องว่ำงที่ยังไปไม่ถึง	 ก็จะเป็นช่องทำงให้เห็นแนวกำรวำงระบบงำนเพื่อปด

ช่องว่ำงนัน้และท�ำให้ได้ดขีึน้	จำกตวัอย่ำงนีม้เีรือ่งหนึง่ทีน่่ำสนใจ	คอืกำรวเิครำะห์	

cohort	ซึ่งไม่แน่ใจว่ำโรงเรียนของเรำได้ท�ำตัวนี้กันหรือไม่	 เป็นสิ่งที่น่ำท�ำมำก	

เพรำะโรงเรียนจะเห็นพัฒนำกำรของนักเรียนว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร	

ถ้ำมกีำรพฒันำกำรทีด่ขีึน้	กเ็ป็นเรือ่งทีน่่ำยนิด	ีถ้ำยงัไม่เป็นไปตำมทีพ่งึประสงค์	

โรงเรยีนก็ยังมเีวลำท่ีจะจนูเครือ่งได้อกี	ส่วนระบบงำนของโรงเรยีนควรจะมอีะไรบ้ำง

ก็ขึ้นอยู่กับบริบท	เป้ำหมำยตำมกลยุทธ์ของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน	

	 	 2)	 ขอก�ำหนดระบบงำน

	 	 	 ข้อก�ำหนดระบบงำน	 (Work	System	Requirements)	 หมำยถึง	

“ควำมต้องกำร	 หรือผลลัพธ์ส�ำคัญที่คำดหวังจะได้จำกระบบงำน	 เช่น	 ต้นทุน

ที่แข่งขันได้	กำรขยำยธุรกิจได้ตำมเป้ำหมำย	ควำมผูกพันของลูกค้ำ	คุณภำพ

และนวัตกรรมของสินค้ำและบริกำร	 เป็นต้น”	 ข้อก�ำหนดระบบงำน	 จึงเป็น

เป้ำหมำยหรอืวตัถปุระสงค์ที่โรงเรยีนจะต้องออกแบบระบบงำนให้มีขีดควำมสำมำรถ

และมีประสิทธิผลที่เพียงพอที่จะบรรลุข้อก�ำหนดเหล่ำนี้ให้ได้	

	 	 	 Guru	 แนะน�ำว่ำ	 ในกำรก�ำหนดข้อก�ำหนดระบบงำน	 โรงเรียนต้องมี

วิธีกำรน�ำข้อมูลจำกนักเรียน	ผู้ส่งมอบ	พันธมิตร	และคู่ควำมร่วมมือ	ตลอดจน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ	(ตำมควำมเหมำะสม)	 มำวิเครำะห์ควำมต้องกำร	

ควำมคำดหวัง	 เพื่อใช้ประกอบในกำรก�ำหนดข้อก�ำหนด	 กำรที่ก�ำหนด

ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของระบบงำนไว้อย่ำงชัดเจน	 จะช่วยให้สำมำรถประเมิน

ขีดควำมสำมำรถของระบบงำนเดิม	 เพื่อค้นหำควำมจ�ำเป็นในกำรปรับปรุง	

ใช้เป็นตัววัดควำมส�ำเร็จในกำรออกแบบระบบงำนใหม่	 ใช้ส่ือสำรและถ่ำยทอด

เป็นข้อก�ำหนดให้พนัธมติร	ผูส่้งมอบ	และคูค่วำมร่วมมอื	เพือ่ให้เกดิกำรด�ำเนนิกำร

ที่สอดคล้องกับที่ โรงเรียนต้องกำร	 และที่ส�ำคัญข้อก�ำหนดระบบงำน

จะเป็นกรอบในกำรก�ำหนดข้อก�ำหนดในระดับกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ	เพื่อ

น�ำไปสู่กำรออกแบบและสร้ำงนวัตกรรมในระดับกระบวนกำรท�ำงำน	 เนื่องจำก

ควำมส�ำเรจ็ของกระบวนกำรท�ำงำนท่ีส�ำคญัทุกกระบวนกำรรวมกันจะต้องกลำยเป็น

ควำมส�ำเร็จภำพรวมของระบบงำน
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   กระบวนกำรวเิครำะห์เพือ่ก�ำหนดข้อก�ำหนดระบบงำน	กเ็ป็นเรือ่งเดยีวกนักบั

กำรวเิครำะห์เพือ่ก�ำหนดระบบงำน	ควำมจริงเกณฑ์ควรจะพดูถงึข้อก�ำหนดก่อน	

เพรำะจำกกำรวิเครำะห์เพื่อก�ำหนดเป้ำประสงค์ของโรงเรียน	 (Corporate	

objectives)	 แล้วท�ำ	gap	analysis	 โดยวิเครำะห์จำกปจจัยที่เกี่ยวข้อง	 คือ	

นักเรียน	 ผู ้ส่งมอบ	 พันธมิตร	 ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ก็จะเห็นสิ่งที่อยำกได้

เพื่อให้เป็นตำมเป้ำประสงค์ของโรงเรียน	gap	 หรือช่องว่ำงตรงนี้แหละ	 คือ

ข้อก�ำหนดที่ต้องกำร	 และก็ต้องไปออกแบบระบบงำนเพื่อน�ำไปปฏิบัติแล้ว

จะบรรลุตำมข้อก�ำหนด	

	 ข.	กำรจัดกำรระบบงำน
	 	 1)	 กำรน�ำระบบงำนไปปฏิบัติ

	 	 	 หัวข้อนี้โรงเรียนต้องบอกว่ำโรงเรียนมีระบบงำนอะไรบ้ำง	 และมีวิธีกำร

อย่ำงไรในกำรจัดกำรและปรับปรุงระบบงำนของโรงเรียน	

	 	 	 ระบบงำนที่โรงเรียนออกแบบแล้ว	 อำจประกอบด้วยระบบงำนย่อย	 ๆ	

หลำยระบบ	 เช่นระบบริหำรจัดกำร	 ระบบปฏิบัติกำร	 ระบบสนับสนุน	 เป็นต้น	

ขึ้นอยู่กับควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของแต่ละโรงเรียน	 กำรปรับระบบ

งำนใหม่	ถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงหนึ่งขององค์กร	โรงเรียนจึงควรมีวิธีกำร

ที่ชัดเจนในกำรน�ำลงสู่กำรปฏิบัติ	 รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุง

ผลกำรด�ำเนินกำรของระบบงำนอย่ำงเป็นระบบ	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประสบ

ควำมส�ำเร็จและยั่งยืน

	 	 	 กำรปรับระบบงำนใหม่อำจต้องมีกำรทบทวนโครงสร้ำงองค์กร	 เพื่อให้

รองรับระบบงำนใหม่	หรืออำจต้องปรับปรุง	infrastructure	หรือควำมต้องกำร

ด้ำนเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 หรือกำรเพิ่มสมรรถนะของครู	 กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำง

ควำมเข้ำใจให้ตรงกันก็เป็นสิ่งที่ต้องท�ำ	 ระบบข้อมูล	 สำรสนเทศ	 ก็อำจต้อง

ปรับใหม่	 กำรทบทวนกระบวนกำรท�ำงำนที่มีอยู่เดิมว่ำยังคงเหมำะสม	 และมี

ขีดควำมสำมำรถเพียงพอหรือไม่	จ�ำเป็นต้องออกแบบกระบวนกำรใหม่หรือไม่	

โรงเรียนจึงต้องพิจำรณำให้ถ่องแท้	 นอกจำกนี้ต้องมีกำรมอบหมำยให้มีผู้

รบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิกำรในแต่ละเรือ่งให้ชดัเจน	และทีส่�ำคญัต้องมกีระบวนกำร

ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำและตวัชีว้ดัควำมส�ำเร็จ	ทัง้ของระบบงำนและกระบวนกำร

ท�ำงำนที่ส�ำคัญ	และต้องน�ำผลที่ได้มำสู่กระบวนกำรปรับปรุงต่อไป
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	 	 2)	 กำรควบคุมตนทุน

	 	 	 ส�ำหรบัองค์กรอย่ำงโรงเรยีน	กำรควบคมุต้นทนุอำจท�ำได้ยำก	แต่โรงเรียน

ก็สำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เช่น

 � คร	ูเรำจดัให้ครสูอนเตม็เวลำตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด	กแ็สดงว่ำโรงเรียน

ได้ให้ครูท�ำงำนเต็มที่แล้ว	 น่ันคือ	 กำรควบคุมต้นทุน	 แต่ชั่วโมง

กำรท�ำงำนของครขูึน้อยูก่บัจ�ำนวนชัว่โมงต่อสปัดำห์ของวชิำทีส่อนกบั

จ�ำนวนห้องที่สอน	ซึ่งบำงทีก็ไม่สำมำรถจัดให้ครูสอนได้เต็มเวลำได้	

เพรำะจ�ำนวนห้องไม่พอที่จัดให้ครูได้เต็มเวลำ	 ก็จ�ำเป็นต้องยอม

ให้เป็นเช่นนั้น	 หรือจัดให้ครูท�ำงำนอื่นแทนเพื่อใช้เวลำให้เต็ม

ตำมเกณฑ์

 � ห้องเรียน	 ตำมหลักของ	School	mapping	 มีวิธีกำรค�ำนวณ

กำรใช้ห้องให้มีประสิทธิภำพ	คือใช้เต็มที่อยู่	3	วิธี	คือ	(รำยละเอียด

หำได้จำกหนังสือ	School	mapping)	

1)	 อัตรำกำรใช้ประโยชน์เทียบกับเวลำ	(Time	Utilization	Rate	:	

TUR)	 คือเป็นกำรเปรียบเทียบเวลำกำรใช้ห้องหรืออำคำรจริง

กับเวลำทำงทฤษฎี	(Theoretical	duration)	ค�ำนวณโดยน�ำเวลำ

ที่ใช้จริงหำรด้วยเวลำทำงทฤษฎีคูณด้วย	100	 ก็จะรู้ว่ำใช้ห้อง

หรืออำคำรไปกี่เปอร์เซ็นต์	คุ้มค่ำหรือไม่

2)	 อัตรำกำรใช้ประโยชน์เทียบกับพื้นที่	(Space	Utilization	Rate	:	

SUR)	 เป็นกำรเปรียบเทียบจ�ำนวนนักเรียนกับพื้นที่	 หรือ

ควำมจุของห้อง	 หำได้จำกกำรน�ำจ�ำนวนนักเรียนหำรด้วย

ควำมจุของห้อง	คูณด้วย	100

	3)	Overall	Utilization	Rate	คือกำรใช้ประโยชน์ทั้งในมิติของเวลำ

และพื้นที่	หำได้โดยเอำ	TUR	คูณ	SUR	

	 	 	 ส่วนมำกห้องเรียน	 โรงเรียนคงใช้เต็มที่	 นอกจำกประเภทห้องพิเศษ	

เช่น	Lab.	 อำจใช้ไม่เต็มร้อย	 หรือถ้ำคิดในแง่พื้นที่	 โรงเรียนใหญ่	 ๆ	 คงใช้

เกินร้อย	 เพรำะขนำดห้องของ	 สพฐ.	 มักมีขนำด	7	 คูณ	9	 หรือ	8	 คูณ	8	

จุนักเรียนได้	40-45	คน	แต่บำงโรงเรียนรับเกิน	45	คน	เรียกว่ำใช้เกินมำตรฐำน	

ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 � น�้ำ	ไฟ	โรงเรียนคงมีมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนอยู่แล้ว	ก็ว่ำไป

ตำมนั้น

 � เรื่องอื่น	 ๆ	 เช่นพวกอุปกรณ์ต่ำง	 ๆ	 อำจจัดซื้อให้เหมำะกับ

ประโยชน์ที่ใช้	 และใช้ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ำ	 อุปกรณ์บำงตัวเช่น	

projector	 อำจใช้ร่วมกัน	 หรือทีวีจ�ำเป็นต้องมีทุกห้องเรียนหรือไม่	

เป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องคิด	
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	 ค.	กำรเตรียมพรอมตอภำวะฉุกเฉิน	
	 	 	 ภำวะฉกุเฉนิที่โรงเรยีนอำจเผชญิมีมำกมำยหลำยอย่ำง	และกเ็คยเกดิขึน้

กับโรงเรียนมำแล้ว	 เช่น	 ไฟไหม้	 น�้ำท่วม	 อุบัติเหตุที่เกิดจำกอุปกรณ์ของ

โรงเรียนเอง	 เช่น	 ไฟฟ้ำรั่วที่เครื่องท�ำน�้ำเย็น	 แป้นบำสเก็ตบอลหัก	 ประตูร้ัว

ล้มทับนักเรยีน	หรอือำจเป็นอุบัติเหตทุีเ่กดิจำกตวันกัเรยีนเอง	หรอืบำงพืน้ทีอ่ำจ

มีกรณีที่แตกต่ำงจำกพื้นที่อื่น	 บำงเรื่องก็เป็นสิ่งที่มิอำจแก้ไขด้วยโรงเรียนเอง	

อย่ำงไรก็ตำมบำงเรื่องอำจป้องกันได้	 โรงเรียนคงต้องมีทั้งแผนป้องกันไม่ให้

เกิด	และมีแผนรองรับกรณีที่เกิดขึ้น	เพื่อให้สำมำรถกลับคืนสู่สภำพเดิมโดยเร็ว	

ซึง่อำจต้องแยกแยะและเตรียมแผนเป็นเรือ่ง	ๆ 	ไป	บำงเรือ่งอำจต้องมกีำรซ้อมแผน

เพื่อให้ปฏิบัติได้	หำกเกิดขึ้นจริง	

	 	 	 กำรด�ำเนินกำรเรื่องนี้ควรท�ำอย่ำงเป็นระบบ	โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	

และแจ้งให้ทรำบโดยทั่วกัน	 กรณีที่เกิดเหตุขึ้น	 หรือมีผู้พบเห็นเหตุกำรณ์จะได้

แจ้งผู้รับผิดชอบด�ำเนินกำรได้ทันท่วงที	 ในกำรด�ำเนินกำรควรวำงกระบวนกำร

บริหำรที่ครอบคลุมตั้งแต่

 � กำรระบุภัยพิบัติที่อำจเกิดขึ้นกับโรงเรียน

 � กำรระบุผลกระทบที่มีต่อโรงเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนจำก

ภัยพิบัตินั้น	ๆ

 � กำรวำงกลยทุธ์ส�ำหรบักำรสร้ำงควำมยืดหยุ่น	ในด้ำนขดีควำมสำมำรถ

ในกำรปฏบิตัขิองโรงเรยีน	ให้สำมำรถตอบสนองต่อเหตกุำรณ์ต่ำง	ๆ 	

ได้อย่ำงมีประสิทธิผล	 ทั้งนี้ก็เพื่อมิให้เกิดควำมสูญเสียต่อโรงเรียน	

ครู	และนักเรียน

 � วำงแผนกำรฟนฟู	แก้ไข	(กรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น)	
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	 6.2	 กระบวนกำรท�ำงำน	

	 ก.	กำรออกแบบกระบวนกำรท�ำงำน
  1)	 แนวคิดในกำรออกแบบ

	 	 2)	 ขอก�ำหนดของกระบวนกำรท�ำงำน

   กระบวนกำรออกแบบกระบวนกำรท�ำงำน	(work	process)	และข้อก�ำหนด

ของกระบวนกำรท�ำงำน	(work	process	requirements)	 เป็นกระบวนกำร

ที่ต่อเน่ืองมำจำกกระบวนกำรวำงแผน	 กระบวนกำรออกแบบระบบงำนและ

ก�ำหนดข้อก�ำหนดระบบงำน	เนือ่งจำกกระบวนกำรท�ำงำน	เป็นองค์ประกอบย่อย

ที่อยู่ในระบบงำน	ดังนั้นเมื่อได้ระบบงำน	และข้อก�ำหนดระบบงำนแล้ว	ก็ต้อง

คดิต่อว่ำ	ภำยใต้ระบบงำนควรมข้ีอก�ำหนดของกระบวนกำรท�ำงำนอะไรบ้ำง	ทีจ่ะ

รองรับกับข้อก�ำหนดระบบงำน	 และเพื่อให้ได้ตำมข้อก�ำหนดของกระบวนกำร

ท�ำงำน	 จะต้องมีกระบวนกำรท�ำงำนอะไรบ้ำง	 และโรงเรียนต้องตรวจสอบ

ควำมสอดคล้องกนั	ระหว่ำงระบบงำน	ข้อก�ำหนดระบบงำน	กระบวนกำรท�ำงำน	

และข้อก�ำหนดของกระบวนกำรท�ำงำน	

	 	 	 โรงเรียนอำจน�ำเสนอให้เห็นควำมสอดคล้องของประเด็นต่ำง	 ๆ	 ในรูป

ตำรำง	เช่นตำมตัวอย่ำงของโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	

	 	 	 จำกตัวอย่ำง	Montgomery	County	Public	Schools	ก�ำหนด	key	work	

processes	ไว้	5	เรื่อง	คือ	

	 	 	 	 	 	 developing	rigorous	curriculum

	 	 	 	 	 	 delivering	effective	instruction	

	 	 	 	 	 	 building	staff	capacity

	 	 	 	 	 	 providing	high-quality	business	services

	 	 	 	 	 	 monitoring	results	

	 	 	 และก�ำหนด	key	requirements	ในภำพรวมไว้	คือ

	 	 	 	 	 eliminating	the	achievement	gap

	 	 	 	 	 preparing	all	students	for	college	and	career	performance	

without	remediation

	 	 	 	 	 maintaining	a	highly	effective	staff

	 	 	 	 	 maintaining	support	from	our	community

	 	 	 และก�ำหนด	requirements	ในแต่ละ	work	process	ดังแผนภำพ
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Figure	6.1-2:	Requirements	for	Key	Work	Processes

	 	 	 อีกตัวอย่ำงหนึ่งของ	Iredell-Statesville	Schools	ที่น�ำเสนอเป็นตำรำง

สรุปควำมสอดคล้อง

Figure	6.1-2b:	Key	Work	Processes
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	 ข.	กำรจัดกำรกระบวนกำรท�ำงำน	
	 	 1)	 กำรน�ำกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญไปปฏิบัติ

	 	 	 เม่ือได้ระบบงำน	 กระบวนกำรท�ำงำน	 ข้อก�ำหนดของระบบงำน

และกระบวนกำรพร้อมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดของระบบงำนและกระบวนกำรแล้ว	

อย่ำลืมตรวจสอบควำมสอดคล้องอกีคร้ังก่อนจะน�ำสู่กำรปฏบิตั	ิคอื	จำกวสิยัทศัน์	

พันธกิจ	 และกลยุทธ์องค์กร	 จะถูกถ่ำยทอดเป็นข้อก�ำหนดของระบบงำน	

จำกนั้นจึงออกแบบระบบงำนของโรงเรียน	 ซึ่งเป็นงำนที่ส�ำคัญที่เป็นหัวใจ

ของกำรปฏบิตัทิีจ่ะบรรลุผลตำมข้อก�ำหนดของระบบงำน	และส่งผลถงึวสิยัทศัน์	

พันธกิจ	 วัตถุประสงค์	 และกลยุทธ์องค์กร	 จำกนั้นก็ต้องมำก�ำหนดข้อก�ำหนด

ของกระบวนกำรท�ำงำน	 ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของระบบงำน	 และ

กระบวนกำรท�ำงำนให้ได้ตำมข้อก�ำหนดเหล่ำนั้น

	 	 	 ส่ิงทีต้่องท�ำต่อไปคอื	กำรน�ำกระบวนกำรที่ได้ออกแบบไว้ลงสู่กำรปฏบิตัิ

และควบคุมคุณภำพของกำรด�ำเนินกำร	 เพื่อให้ม่ันใจว่ำผลลัพธ์ของกำร

ด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรท�ำงำนจะเป็นไปตำมข้อก�ำหนดที่วำงไว้	 โดยทั่วไป	

กำรสร้ำงหลักประกันด้ำนคุณภำพของกระบวนกำรท�ำงำน	 มักมีองค์ประกอบ

ที่ควรค�ำนึงถึงดังนี้

1.	 มีแนวทำง/มำตรฐำนกำรท�ำงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน	 เช่น	

ระเบียบปฏิบัติ	 ขั้นตอนกำรท�ำงำน	 มำตรฐำนงำน	 แผนกำรสอน	

แผนกำรซ่อมบ�ำรุง	เป็นต้น

2.	 มีกำรจัดสรรทรัพยำกร	 และมีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม	 เพื่อ

ท�ำให้เกิดผลงำนที่มีคุณภำพสูง	

3.	 กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกรให้มีทกัษะควำมช�ำนำญ

เพียงพอที่จะท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตำมมำตรฐำนแผนกำร

ปฏิบัติงำน	และคู่มือที่ก�ำหนดไว้

4.	 มีแนวทำงในกำรก�ำกบัดูแล	และติดตำมผลกำรท�ำงำนในชีวติประจ�ำวนั

ที่เป็นระบบและทั่วถึง	 เช่น	 มีกำรบันทึกประจ�ำวัน	 มีกำรตรวจสอบ	

มีกำรติดตำมโดยก�ำหนดระยะเวลำที่แน่นอน	 เช่น	 ประจ�ำสัปดำห์	

ประจ�ำเดือน

5.	 มีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดผลส�ำเร็จในทุกกระบวนกำร	 รวมทั้งจุดวิกฤต

ที่ต้องควบคุม	และมีกำรติดตำมผลที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

6.	 มกีลไกในกำรแก้ไขปญหำ	ข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้	ตลอดจนกำรป้องกนั

ปญหำในอนำคตที่มีประสิทธิผล

7.	 มีกลไกในกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรของกระบวนกำรที่เป็น

ระบบ	 และใช้ข้อมูลจริงในกำรทบทวน	 เช่น	 กำรตรวจสอบภำยใน	

กำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรของฝำยจัดกำรด�ำเนินกำรของ

ฝำยจัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง	 เพื่อหำทำงยกระดับขีดควำมสำมำรถ

และคุณภำพของกำรจัดกำรกระบวนกำรให้ดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป
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วิสัยทัศน�  พันธกิจ  กลยุทธ�  เป�าประสงค�

แสดงควำมสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหวำงระบบงำนและกระบวนกำรท�ำงำน

1a

2b1

2b2a

1b

2a

2b2

2b2b

2b2b

2b

3a

2b3

2b2c

3b

ข้อก�ำหนด
ของระบบงำน

ข้อก�ำหนด
กระบวนกำร

ข้อก�ำหนด
กระบวนกำรย่อย

เป้ำหมำย
ของกิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของระบบงำน

ตัวชี้วัด
กระบวนกำร

ตัวชี้วัด
กระบวนกำรย่อย

จุดควบคุมที่ต้อง
ให้ควำมส�ำคัญ

ระบบงำน	A

กระบวนกำรหลัก	2b

กระบวนกำรย่อย	2b2

กระบวนกำรย่อย	2b2b

ระบบงำน	B

	 	 	 เพือ่ให้ระบบปฏบิตักิำรของโรงเรียนเกดิกำรบรูณำกำร	และมีกำรบริหำร

จดักำรทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องค์กร	โรงเรียนอำจแบ่งกระบวนกำร

ออกเป็นระดับ	ได้แก่

   ระดบั	0	หมำยถงึ	ระดบัระบบงำน	ซึง่เป็นภำพรวมขององค์กรทีผู้่บริหำร

สูงสุดและผู้บริหำรระดับสูงต้องคอยหมั่นติดตำมดูแล

   ระดับ	1	หมำยถึง	 ระดับกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ	หรือกระบวนกำร

หลกัขององค์กร	ทีผู่บ้รหิำรระดบัสูงทีเ่ป็นเจ้ำของกระบวนกำรหลักนัน้	ต้องคอย

ติดตำมดูแล

   ระดับ	2	 หมำยถึง	 ระดับกระบวนกำรรอง	 ที่ผู้จัดกำรที่เป็นเจ้ำของ

กระบวนกำรนั้น	ต้องคอยติดตำมดูแล

   ระดับ	3	 หมำยถึง	 ระดับกิจกรรมหน้ำงำนที่พนักงำนระดับปฏิบัติ	

ต้องคอยติดตำมดูแล	 ซึ่งจ�ำนวนระดับชั้นของกระบวนกำรอำจมีมำกกว่ำนี้	

ขึ้นอยู่กับควำมซับซ้อนของระบบปฏิบัติกำร
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	 	 	 เมื่อก�ำหนดระดับแล้ว	 ก็ถ่ำยทอดข้อก�ำหนดของกระบวนกำรและตัววัด

ควำมส�ำเร็จลงไปเป็นล�ำดับชั้น	 ให้เกิดกำรบูรณำกำร	 สอดคล้องไปในแนวทำง

เดียวกัน	โดยตัววัดของกระบวนกำรระดับ	3	จะเป็น	leading	indicator	ให้ตัววัด

ของกระบวนกำรในล�ำดับที่	2	 ตัววัดของกระบวนกำรในระดับที่	2	 ก็จะเป็น	

leading	 indicator	 ให้ตัววัดของกระบวนกำรในระดับที่	1	 เป็นต้น	 จะท�ำให้

ระบบปฏิบัติกำรเกิดควำมเชื่อมโยง	ร้อยเรียงกัน	ตั้งแต่กิจกรรมย่อยที่หน้ำงำน	

ที่เป็นกำรปฏิบัติงำนประจ�ำวันของพนักงำนทุกคน	 ส่งเสริมควำมส�ำเร็จ

ภำพรวมของกระบวนกำรในระดับที่สูงขึ้นไป	 จนถึงระดับระบบงำนภำพรวม

ขององค์กร	 และท�ำให้มีระบบวัดผลของกระบวนกำรที่เหมำะสมในแต่ละระดับ

ของพนักงำนด้วย

	 	 	 ในกำรก�ำหนดตัววัดของกระบวนกำร	 นอกจำกจะต้องก�ำหนดตัววัดผล

กำรด�ำเนินกำรที่เป็น	output	 indicators	 ของกระบวนกำรให้สอดคล้องกับ

ข้อก�ำหนดของกระบวนกำรนั้น	ๆ	แล้ว	ยังจะต้องก�ำหนดตัววัดในกระบวนกำร	

(in-process	 indicators)	 ที่เป็นจุดวิกฤต	 และส่งผลต่อคุณภำพของ	output	

ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละกระบวนกำร	 หรือที่เรียกว่ำ	Critical	 to	Quality	 หรือ	

Quality	Control	Point	

	 	 	 เพื่อให้เกิดกำรควบคุมกระบวนกำรที่มีประสิทธิผล	 ต้องท�ำให้ทุก

กระบวนกำร	 มีกำรวัด	 ติดตำม	 สังเกตกำรณ์ตัวชี้วัดที่เป็นจุดวิกฤตเหล่ำนี้	

และตอบสนองต่อผลกำรวัดและผลกำรสังเกตกำรณ์ที่พบโดยเร็วที่สุด	 เพื่อ

ลดปญหำและค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเบี่ยงเบนไปจำกผลกำรด�ำเนินกำร

ที่คำดหวังให้เหลือน้อยที่สุด

	 	 	 นอกจำกนีต้้องก�ำหนดระดบัหรอืมำตรฐำนของผลกำรด�ำเนนิกำรภำยใน

กระบวนกำรที่ชัดเจน	 ให้ผู้ปฏิบัติในกระบวนกำรสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำร

ตัดสินใจในกำรควบคุมกระบวนกำร	 และหำกมีควำมเบี่ยงเบนเกิดขึ้น	 ต้องท�ำ

ตำมมำตรกำรแก้ไข	 เพื่อให้ผลกำรด�ำเนินกำรของกระบวนกำรเป็นไปตำมที่ได้

ออกแบบไว้เดิม	

	 	 	 ที่กล่ำวมำนี้เป็นข้อแนะน�ำของ	Guru	 ที่ใช้กับองค์กรทำงธุรกิจท่ัวไป	

แต่กรณีของโรงเรียน	 เรำคงต้องปรับให้เหมำะกับบริบทของโรงเรียน	 เช่น	

กระบวนกำรอำจไม่ต้องแบ่งเป็น	4	 ระดับก็ได้	 อำจมีเพียง	3	 ระดับ	 เพรำะ

สำยงำนของโรงเรียนไม่ยำวมำกนัก	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน
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	 	 	 จำกตัวอย่ำงของโรงเรียน	MCPS	 กำรจัดกำรกระบวนกำรจะเริ่มจำก

กำรอบรมทีมที่รับผิดชอบ	(process	management	 teams)	 ให้รู้และเข้ำใจ

กำรออกแบบกระบวนกำรทั้งหมด	MCPS	 ใช้	systematic	 และ	systemic	

model	คือ	IGOE	(Inputs,	Guides,	Outputs	and	Enablers)	เพื่อจะพิจำรณำ

กระบวนกำรต่ำง	 ๆ	 ของโรงเรียนที่มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	 IGOE	 จะมี

องค์ประกอบทีจ่ะใช้ในกำรพฒันำกระบวนกำรใหม่	หรอืทบทวนกระบวนกำรเดมิ

ที่มีอยู่

	 	 	 ผลจำก	IGOE	process	 team	 จะติดตำมควำมก้ำวหน้ำและอ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรแก้ปญหำให้สนองตอบต่อควำมต้องกำรของนักเรียนและ	

stakeholder	โดยใช้ขั้นตอนตำมรูป	6.2-1	และ	PDSA

Figure	6.2-1:	Road	Map	to	Process	Management	

and	Improvement	(PMI)	and	Khowledge	Management	(KM)
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	 	 	 ในกำรทบทวนกระบวนกำร	จะใช้ข้อมูลต่อไปน้ีในกำรปรับปรุงกระบวนกำร	

คือ	 ผลกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ	 ข้อมูลจำกนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 กำรประเมิน

เทคโนโลยี	สมรรถนะของครู	ผลสัมฤทธิ์กำรเรียน	ควำมสอดคล้องกับพันธกิจ	

เทคโนโลยีใหม่	ๆ	และควำมต้องกำรที่ก�ำหนด	

	 	 	 Business	operations	 จะออกแบบ	Enterprise	Resource	Planning	

(ERP)	 และน�ำสู่กำรปฏิบัติ	ERP	 เป็นระบบข้อมูลของโรงเรียนที่จะครอบคลุม

ทรัพยำกร	 ข้อมูล	 และกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่ต้องกำร	 ที่จะท�ำให้กำรด�ำเนินกำร

ของโรงเรียนประสบควำมส�ำเร็จ	

	 	 	 กระบวนกำรที่ส�ำคัญแต่ละกระบวนกำรจะมีทีมรับผิดชอบ	 และจะต้อง

มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำวัน	 ในเร่ืองของต้นทุน	 คุณภำพ	 และ

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร	leadership	team	 จะดูตัวชี้วัดด้ำน	business	

operation	โดยมีกำรทบทวนทุกเดือน	

	 	 	 เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรปฏิบัติงำนประจ�ำวันจะเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้	

MCPS	 ได้สร้ำง	folders	 ของกำรพัฒนำหลักสูตร	 และกำรพัฒนำครูออนไลน์

เพื่อช่วยให้เกิดควำมสะดวกในกำรสื่อสำรและเผยแพร่	best	practices	ในเรื่อง

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน	และครูอย่ำงมีประสิทธิภำพ	จัดให้มีกำรอภิปรำย

และแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มศักยภำพ

ในกำรเรียนรู้ของนกัเรียนให้เตม็ที	่และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ซึง่จะเป็นกลไก

ในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำครู

	 	 	 ผู้บริหำรและคณะที่จะรับผิดชอบในกำรสังเกตกำรสอนในห้องเรียน	

เพื่อ	feedback	ข้อมูลให้ครู	 จะต้องได้รับกำรอบรมหลักสูตร	Observing	and	

Analyzing	Teaching	 ส่วนครูจะได้รับกำรแนะน�ำให้อบรมสองหลักสูตร	 คือ	

Studying	Skillful	Teaching	1	 และ	2	 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจ

ให้ครูในเร่ือง	concepts,	strategies	 และ	vocabulary	 เพื่อเพิ่มทักษะให้ครู

ในกำรสอนนักเรียนที่มีควำมแตกต่ำงกัน

	 	 	 จำกที่กล่ำวมำนี้เป็นเพียงกำรด�ำเนินกำรบำงส่วนในหัวข้อนี้ของ	MCPS	

แต่ก็แสดงให้เห็นว่ำ	โรงเรียน

	 	 	 	 	 ก�ำหนดตัวชี้วัดของระบบงำนและกระบวนกำร

	 	 	 	 	 มีกำรแบ่งระดับงำนและก�ำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ

     ก�ำหนดระยะเวลำกำรติดตำมที่แน่นอน	 และน�ำผลกลับมำปรับปรุง

กระบวนกำร

	 	 	 	 	 พัฒนำบุคลำกรทุกระดับ	 โดยก�ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำ

ให้สอดคล้องกับเนื้องำนที่รับผิดชอบ

	 	 	 	 	 ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำร	 ท�ำให้กำรสื่อสำรท�ำได้กว้ำงขวำง

รวดเร็ว	ทุกคนเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวก
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	 	 2)	 กำรจัดกำรหวงโซอุปทำน

	 	 	 กระบวนกำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน	จะเกีย่วข้องกบัพนัธมติร	คูค่วำมร่วมมอื	

และผู้ส่งมอบที่ส�ำคัญ	กำรด�ำเนินกำรในเรื่องนี้ควรรองรับจุดประสงค์	2	ประกำร	

ได้แก่

	 	 	 	 	 ช่วยปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรของผู้ส่งมอบและพันธมิตร

	 	 	 	 	 ช่วยให้พวกเขำสนับสนุนต่อกำรปรับปรุงระบบงำนขององค์กร

	 	 	 กระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน	 เป็นกระบวนกำรที่เชื่อมต่อกับกำร

ออกแบบระบบงำน	ภำยหลังจำกที่ออกแบบให้ใช้แหล่งทรัพยำกรจำกภำยนอก	

จะต้องมกีำรระบขุ้อก�ำหนดทีต้่องกำรให้ชดัเจน	สอดคล้องกบัข้อก�ำหนดระบบงำน

ที่ได้ก�ำหนดไว้	

	 	 	 ผู้ส่งมอบที่ส�ำคัญของโรงเรียน	คือ	

     ผูปกครอง สําหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

     โรงเรียนประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนระดับมัยมศึกษาตอนตน 

และ

     โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับโรงเรียนระดับมัยมศึกษา

ตอนปลาย 

	 	 	 ดังนั้นโรงเรียนจะด�ำเนินกำรอย่ำงไรที่จะเตรียมวัตถุดิบคือตัวป้อน

ให้พร้อมที่จะเข้ำเรียนในโรงเรียนของเรำ	หรือรู้จักโรงเรียนเพื่อจะได้เป็นข้อมูล

ในกำรเตรียมตัวของผู้ที่จะมำเข้ำเรียนในโรงเรียนของเรำ	 ซึ่งปกติโรงเรียน

จะท�ำกันอยู่แล้ว	 เช่น	 กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรกับโรงเรียนน้อง	

กำรออกแนะแนว	กำรประชุมสัมมนำ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	open	house	กำรเผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำรด้วยวิธีกำรต่ำง	ๆ	เป็นต้น	ส�ำหรับโรงเรียนที่ก�ำหนดพื้นที่บริกำร	

(catchment	area)	 ไว้มีอำณำเขตแน่นอน	 ก็สำมำรถด�ำเนินกำรได้สะดวก	

แต่โรงเรียนที่ไม่ได้มีพื้นที่บริกำรแน่นอน	 หรือก�ำหนดในวงกว้ำง	 เช่นพื้นที่

บริกำรครอบคลุมทั้งจังหวัด	 หรือประเทศ	 ก็อำจต้องมีวิธีกำรที่แตกต่ำงไปจำก

โรงเรยีนทีก่�ำหนดพืน้ทีบ่รกิำรไว้ชดัเจน	แต่โรงเรียนประเภทนีก้มี็ตวัช่วยอย่ำงดี

ทีโ่รงเรยีนไม่ต้องออกแรงมำก	คอืชือ่เสียงของโรงเรียนทีส่ั่งสมมำจนเป็นทีย่อมรับ

ของสังคมในเรื่องคุณภำพ	ดังนั้นเหมือนกับสังคมรับรู้ข้อก�ำหนดของระบบงำน

ของโรงเรยีนว่ำโรงเรยีนต้องกำรให้นกัเรยีนเป็นอย่ำงไร	ฉะนัน้ผูท้ีม่คีวำมประสงค์

จะเข้ำเรียนในโรงเรียนเหล่ำนี้	 ไม่ว่ำโรงเรียนประถมศึกษำหรือมัธยมศึกษำ	

จะต้องเตรียมตัวเองอย่ำงดี	 ให้มีศักยภำพเพียงพอที่จะสำมำรถเข้ำเรียน

ในโรงเรียนที่พึงประสงค์ได้

	 	 	 ยังมีผู้ส่งมอบอีกประเภทหนึ่งที่จะมำอยู่ในห่วงโซ่อุปทำนของโรงเรียน	

คือพวกครุภัณฑ์	อุปกรณ์	สื่อ	วัสดุต่ำง	ๆ	ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน	ที่โรงเรียน

ต้องก�ำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนและตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน	 เพื่อ

ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของระบบงำนของโรงเรียน	 ซึ่งเรื่องเหล่ำนี้โรงเรียน

ก็ปฏิบัติกันเป็นปกติอยู่แล้ว	เกณฑ์ของ	TQA	จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับโรงเรียน
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	 	 	 นอกจำกนีพ้วกพนัธมิตร	คูค่วำมร่วมมือ	หรือเครือข่ำยทีจ่ะเป็นคูพ่ฒันำ

ของโรงเรยีน	กต้็องมกีำรระบขุ้อก�ำหนดทีต้่องกำรให้ชดัเจน	และต้องสนองตอบต่อ

ข้อก�ำหนดระบบงำนของโรงเรียนที่ได้ก�ำหนดไว้	บำงโรงเรียนมีกำรท�ำ	MOU	กนั

ซึ่งก็ต้องระบุข้อก�ำหนดอยู่แล้วเช่นกัน	 เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องปกติที่โรงเรียน

ท�ำอยู่แล้ว	

	 	 	 ข้อก�ำหนดตำมเกณฑ์ของ	TQA	 คือสิ่งต่ำง	 ๆ	 ที่กล่ำวมำนี้	 โรงเรียน

ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นกระบวนกำร	 มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 มีกำรติดตำม

ตวัวดัผลส�ำเร็จ	และผลกำรด�ำเนนิกำรของพนัธมิตร	คูค่วำมร่วมมือ	และผู้ส่งมอบ

อย่ำงสม�ำ่เสมอ	และหำทำงปรับปรุงกระบวนกำรทีเ่กีย่วข้องให้ดขีึน้	เพือ่ส่งเสรมิ

ให้เกิดควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือระยะยำวต่อไป

	 	 3)	 กำรปรับปรุงกระบวนกำร

	 	 	 มีค�ำกล่ำวที่ว่ำ	 กำรพัฒนำย่อมไม่หยุดนิ่ง	 และยังไม่มีอะไรดีท่ีสุด	

เรำยังพัฒนำไปได้เรื่อย	ๆ 	กำรออกแบบกระบวนกำรของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน	

เมื่อได้ด�ำเนินกำรตำมที่ออกแบบไว้แล้ว	 มีกำรติดตำมผล	 โดยเทียบกับแผน

และเป้ำหมำยหรือข้อก�ำหนดของกระบวนกำรที่วำงไว้	หำกไม่เป็นตำมที่วำงไว้	

อำจพบว่ำมีข้อบกพร่องบำงเร่ืองที่ควรปรับปรุง	 หรือท�ำมำได้ดีแล้ว	 ก็อยำก

ให้ดขีึน้ไปอกีมีประสิทธภิำพประสิทธผิลดขีึน้	กจ็�ำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนกำร

ใหม่เหมือนกัน

	 	 	 มีแนวทำงที่โรงเรียนสำมำรถเลือกใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรใหม่

ให้เหมำะสมกับโรงเรียน	อำทิ

 � กำรใช้ผลกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรของโรงเรียนมำปรับปรุง

ด้วยเครื่องมือพัฒนำที่โรงเรียนได้ก�ำหนดไว้ในโครงร่ำงองค์กร

 � กำรแบ่งปนกลยุทธ์และเทคนิคที่ประสบควำมส�ำเร็จ	 ให้เกิดกำร

ขยำยผลทัว่ทัง้โรงเรยีน	เพือ่ยกระดบัผลกำรด�ำเนนิกำร	และขบัเคลือ่น

กำรเรียนรู้	ตลอดจนนวัตกรรมของโรงเรียน

 � กำรวเิครำะห์กระบวนกำรและกำรวจิยั	เช่น	กำรจดัท�ำผงักระบวนกำร	

(Process	Mapping)	

 � กำรวิจัยและพัฒนำ

 � กำรเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรที่เป็นเลิศ	(Benchmarking)

 � กำรใช้เทคโนโลยีทำงเลือกต่ำง	ๆ

 � กำรใช้สำรสนเทศจำกนักเรียน	 ผู้ปกครองของกระบวนกำรต่ำง	 ๆ	

ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนมำหำโอกำสในกำรปรับปรุง

 � กำรออกแบบและกระบวนกำรหรือปรับร้ือกระบวนกำรใหม่	

(Re-engineering)	เพื่อให้ได้ผลดีอย่ำงก้ำวกระโดด
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	 	 	 ในกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร	 ลดควำมแปรปรวนของกระบวนกำร

ท�ำงำนและปรับปรุงกำรให้บริกำรกำรศึกษำ	 โรงเรียนสำมำรถเลือกใช้แนวทำง

ต่ำง	 ๆ	 ที่มีอยู่มำกมำยให้เหมำะสมกับลักษณะงำนและบริบทของโรงเรียน	

เช่น	อำจใช้ระบบ	Lean	Organization	ระบบคุณภำพ	ISO	วิธีกำร	Plan-Do-	

Check-Act	 วิถีทำงของ	TQM	 ระบบ	QC	circle	 หรือแนวทำงปรับปรุง

กระบวนกำรอ่ืน	 ๆ	 วิธีกำรที่	Guru	 แนะน�ำมำนี้	 หลำย	 ๆ	 วิธีก็เป็นที่คุ้นเคย

ที่เคยน�ำมำใช้กับองค์กรแบบโรงเรียนของเรำ	ไม่ว่ำจะเป็น	ระบบ	ISO	ทั้ง	9000	

และ	14000	PDCA	 ของ	Deming	 หรือ	QC	circle	 หรือแม้แต่ระบบ	Lean	

Organization	ก็สำมำรถน�ำมำปรับใช้กับโรงเรียนได้

	 	 	 สิ่งส�ำคัญก็คือ	 ต้องคอยติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำ	 ตลอดจน

ระดบัควำมส�ำเรจ็ของกระบวนกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนนิกำร	เพือ่หำทำงส่งเสริม	

ปรับปรุง	แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปอีก	รวมทั้งค้นหำควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีวิธีกำรใหม่	ๆ

เพิ่มเติม	เพื่อท�ำให้ผลกำรด�ำเนินกำรของโรงเรียนเป็นเลิศและยั่งยืน

   จำกตัวอย่ำงของ	MCPS	 ก็เริ่มกำรปรับปรุงกระบวนกำรด้วยกำรพิจำรณำ 

best	practices	 และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง	

พร้อมท้ังน�ำผลจำกกำรตรวจประเมินของ	MBNQA	 ที่มำประเมินโรงเรียน	

และผลกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำน	 มำสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบงำนโดยเน้น

ไปที่กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกระบวนกำร	 ใช้กระบวนกำรที่เป็นระบบ	

ทบทวนและปรับแก้นโยบำยและกฎระเบียบเพื่อให้รองรับกับกำรเปลี่ยนแปลง	

กระบวนกำรเหล่ำนี้จะลดควำมแปรปรวนของระบบ	ก�ำหนดตัววัดประสิทธิภำพ

ของกระบวนกำร	 ในเรื่องกำรเรียนกำรสอน	 จะมีกำรวัดประเมินผลกำรสอน

ทั้ง	formative	และ	summative	ตลอดเวลำแล้วน�ำผลไปปรับกำรเรียนกำรสอน

เพื่อควำมส�ำเร็จของนักเรียนแต่ละคน	 และเป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ

นักเรียน	 มีกำรวัดผลทั้ง	outcome	 และในระหว่ำงกระบวนกำร	 ซึ่งจะมีกำร

ก�ำหนดจุดทีจ่ะเป็นช่วงเวลำของกำรตดิตำม	ในแง่ของเวลำ	ต้นทนุ	และคณุภำพ	

เพื่อจะได้ปรับแก้กระบวนกำรให้บรรลุตำมข้อก�ำหนดที่วำงไว้

	 	 	 MCPS	 ให้คุณค่ำกับกำรถ่ำยโอนควำมรู้เพื่อขับเคล่ือนกำรเรียนรู้

ทั้งขององค์กรและบุคคล	 และกำรสร้ำงนวัตกรรม	 มีกำรปรับโครงสร้ำงและ

กระบวนกำรเพื่อสนับสนุนกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ	 ทบทวน

ผลกำรด�ำเนินงำนหำ	best	practices	 และมีกำรเผยแพร่	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	

ทั้งทำงเอกสำรและเว็บไซต์
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หมวด 7 ผลลัพธ�
	 กำรด�ำเนินกำรให้ได้ผลลัพธ์ที่สุดยอด	ผู้เชี่ยวชำญ	TQA	ให้ข้อแนะน�ำไว้	ประกอบด้วย

	 1.	 วำงระบบวัดผลตำมหัวข้อ	4.1	 ก	1	 ให้ครอบคลุมเร่ืองที่มีควำมส�ำคัญต่อองค์กร

ทกุด้ำน	ทัง้ในแง่ตวัวดัตำมกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์	ตวัวดัของระบบงำน

และกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ	 ตลอดจนตัววัดที่ส�ำคัญอื่น	 ๆ	 ที่ระบุไว้ในหมวด

ที่	1-6	ของเกณฑ์	TQA	

	 2.	 วำงระบบวัดผลให้มีข้อมูลสำรสนเทศที่ครบถ้วน	 เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์

และปรับปรุง

	 3.	 วำงระบบให้มีกำรเก็บรวบรวม	 และรำยงำนผลตัววัดที่ส�ำคัญที่ก�ำหนดขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง	เพื่อท�ำให้สำมำรถเห็นแนวโน้ม	และคำดกำรณ์ไปได้ในอนำคต

	 4.	 รวบรวมข้อมลูสำรสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบ	ทัง้จำกคูแ่ข่งในตลำด	และของคูเ่ปรยีบเทยีบ

อืน่	ๆ 	ทีอ่ยู่ในธรุกจิเดยีวกนั	หรือต่ำงธรุกจิ	เพือ่น�ำมำใช้เทยีบเคยีงผลกำรด�ำเนนิกำร	

ซึ่งข้อมูลสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบเหล่ำนี้	 จะต้องมีกำรรวบรวมอย่ำงต่อเนื่อง

สม�่ำเสมอ	 เพื่อท�ำให้สำมำรถเห็นแนวโน้มของคู่แข่งและคู่เปรียบเทียบ	 ตลอดจน

สำมำรถคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินกำรของคู่แข่งและคู่เทียบไปในอนำคตได้

	 5.	 วำงระบบให้มกีำรน�ำข้อมลูสำรสนเทศทีร่วบรวมได้ทัง้หมด	มำวเิครำะห์อย่ำงจริงจัง	

ด้วยเครื่องมือวิเครำะห์ที่มีประสิทธิภำพ	 พยำยำมใช้กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ

ให้เป็นประโยชน์ให้มำกที่สุด	ทั้งในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยและ

ข้อมูลสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ	กำรวิเครำะห์หำสำเหตุ	กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์	

ตลอดจนกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต

	 6.	 น�ำผลกำรด�ำเนินกำรที่ได้และผลกำรวิเครำะห์มำประชุมทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ

และจริงจัง	 เพื่อค้นหำโอกำสในกำรปรับปรุง	 เพื่อปรับแผนงำน/แผนปฏิบัติกำร	

และเพื่อหำโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรมตำมระบบงำนที่วำงไว้ตำมหัวข้อ	4.1	ข
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	 7.	 ด�ำเนินกำรแก้ไข	 ปรับปรุง	 พัฒนำ	 และสร้ำงนวัตกรรมของผลกำรด�ำเนินงำน	

ด้วยวิธีกำรที่องค์กรได้เลือกสรรไว้แล้ว	(ตำมหัวข้อ	6.2	ข	3)	หรือปรับเปลี่ยนแผน

ปฏบิตักิำร	โดยใช้วธิกีำรตำมหวัข้อ	2.2	ก	6	หรอืปรบัปรงุบรกิำร	สร้ำงควำมสมัพนัธ์

กับลูกค้ำ	 ตำมแนวทำงในหัวข้อ	3.2	 รวมทั้งหำทำงพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ	

และทักษะของบุคลำกรตำมแนวทำงในหัวข้อ	5.2	 ค	 ในกรณีที่วิเครำะห์พบว่ำ	

ผลกำรด�ำเนนิกำรที่ไม่ด	ีมสีำเหตมุำจำกขดีควำมสำมำรถของบคุลำกรที่ไม่เพยีงพอ

	 8.	 ติดตำมผลกำรปรับปรุงที่ได้	 และหำโอกำสในกำรปรับปรุงให้ดียิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไปอีก

โดยไม่หยุดยั้ง

	 9.	 หำกผลกำรด�ำเนินกำรของท่ำนดีกว่ำคูแ่ข่งหรอืคูเ่ปรยีบเทยีบทีม่อียู่ในปจจบุนั	ให้หำ

คู่เปรียบเทียบใหม่ที่เก่งกว่ำ	และหำทำงยกระดับผลกำรด�ำเนินกำรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

	 ผลลัพธ์ในหมวดที่	 7	 นี้เป็นผลที่เกิดจำกกำรท�ำงำนในหกหมวดที่ผ่ำนมำ	 ดังนั้น

ผลที่น�ำมำแสดงจึงต้องสัมพันธ์กับตัววัดที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว	 ซึ่งโรงเรียนควรมีกระบวนกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีและเก็บเป็นสถิติไว้	 กำรแสดงข้อมูลก็ควรมีข้อมูลอย่ำงน้อยสำมปีเพื่อให้

เหน็แนวโน้มกำรพัฒนำ	และอำจแสดงเป็นกรำฟหรอืตำรำงตำมควำมเหมำะสมของลักษณะข้อมูล
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	 7.1	 ผลลัพธ์ดำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร

	 ก.	ผลลัพธ์ดำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่มุงเนนลูกคำ
	 	 ผลลัพธ์ที่แสดงในหัวข้อน้ีคือผลที่เกิดกับตัวนักเรียน	 ได้แก่	 ด้ำนผล

สัมฤทธิ์	ด้ำนพฤติกรรม	แต่โรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	ส่วนใหญ่จะแสดงผล

ด้ำนกำรเรียน	 มีทั้งเป็นภำพรวม	 แยกรำยวิชำ	 แยกรำยชั้น	 รวมทั้งผลกำรจบ	

กำรเรียนต่อและกำรสอบที่เกี่ยวข้อง	 และมีกำรเปรียบเทียบกับคู ่เทียบเคียง	

ที่น่ำสนใจคือกำรแสดงผลสัมฤทธ์ที่เป็น	 cohort	 ซึ่งจะแสดงพัฒนำกำรของ

นักเรียนกลุ่มเดิมเมื่อเรียนในชั้นสูงขึ้น	เช่น

	 	 ภำพนี้แสดงอัตรำกำรจบและได้รับประกำศนียบัตรของนักเรียนโรงเรียน	

PearlRiver	โดยเปรียบเทยีบกบัโรงเรียนอ่ืนทีมี่ลักษณะเดยีวกนั	และโรงเรียนคูเ่ทยีบ

 

 

	 	 ภำพนี้แสดง	cohort	 ของนักเรียนกลุ่มเดิมที่เรียนจำกเกรด	6	 ถึงเกรด	8	

ในวิชำคณิตศำสตร์	 จะเห็นว่ำนักเรียนมีพัฒนำกำรดีขึ้น	 กำรท�ำ	cohort	 จะท�ำให้รู้

พัฒนำกำรของนักเรียน
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	 	 ภำพกลุ่มนี้แสดงอัตรำกำรสอบผ่ำนของนักเรียนแยกรำยวิชำ	 (โรงเรียน

แสดงทั้งแปดวิชำตำมที่ระบุเป็นตัวชี้วัดไว้)

 

	 	 กรำฟสีร่ปูนีแ้สดง	Proficiency	Test	เป็นกำรเปรยีบเทยีบในรำยวชิำเดยีวกนั

แต่ต่ำงเกรด	(เป็นตัวอย่ำงของกำรแสดงผลแยกรำยกลุ่ม)	และเทียบกับโรงเรียนอื่น

และคู่เทียบ
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	 	 รูปข้ำงล่ำงนี้แสดงอัตรำกำรสอบเข้ำ	College	และผลกำรสอบ	SAT	1	และ	

SAT2	ซึ่งเป็น	basic	requirement	ของนักเรียนที่จะเข้ำเรียนต่อ	college

 

		 	 I-SS	 ใช้เทคนิค	PDSA	 ตั้งแต่ปี	2003-2004	 ในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	

ส่งผลท�ำให้คะแนน	SAT	เพิ่มขึ้นตลอด	ดังรูป

 

 

	 	 ปี	2006	I-SS	 ใช้	PDSA	 พัฒนำนักเรียนเกรด	8	 ในเร่ืองควำมสำมำรถ

ทำงคอมพิวเตอร์	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษ

ที่	21	 ผลจำกกำรใช้	PDSA	 สำมำรถยกระดับควำมสำมำรถของนักเรียนในเร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้	ดังรูป
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	 ข.	ผลลัพธ์ดำนประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบัติกำร
	 	 1)	 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร

	 	 	 ผลลัพธ์ที่แสดงในหัวข้อนี้	 เป็นผลกำรด�ำเนินงำนของระบบงำน	 และ

กระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญที่โรงเรียนได้วำงไว้	และได้ก�ำหนดตัวชี้วัดไว้แล้ว	

	 	 	 ตัวอย่ำงของกำรน�ำเสนอของ	MCPS	 ในเร่ืองกำรกล่ันกรองและกำร	

block	เว็บที่ไม่เหมำะกับนักเรียน

 

   

	 	 	 กำรให้บริกำรนักเรียนของโรงเรียน	Pearl	River	 ในเรื่องควำมพึงพอใจ

ในกำรแนะแนว	กำรลดต้นทุนในกำรรับ-ส่งนักเรียน	และควำมปลอดภัยในกำร

เดินทำงของนักเรียน
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	 	 	 อกีตวัอย่ำงหนึง่ของโรงเรยีนในกำรปรบัรอบเวลำของกระบวนกำรจัดซือ้

จัดจ้ำง	 เพื่อให้ทันต่อกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นที่พึงพอใจของ

คณะครู	ในปี	2000-2001	โรงเรียน	Pearl	River	ลดรอบเวลำของกระบวนกำร

จัดซื้อจำก	5	วันเมื่อสี่ปีก่อน	เหลือ	1.7	วัน	
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	 	 	 I-SS	ปรับวงรอบของกำรวัดประเมินผลนักเรียน
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	 	 	 กลยุทธ์เรื่องหนึ่งในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของ	I-SS	คือกำรลด	

class	size	ดังรูป

 

	 	 	 Jenks	Public	Schools	(JPS)	มีโปรแกรมเยี่ยมบ้ำนผู้ปกครองที่มีเด็ก

อำยุน้อยกว่ำ	3	 ปี	 เพื่อให้ค�ำแนะน�ำให้ผู ้ปกครองมีควำมสำมำรถในกำร

เลีย้งดเูดก็ให้ถกูต้อง	และเป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมให้เดก็ให้พร้อมทีจ่ะเข้ำเรยีน

เพื่อควำมส�ำเร็จในอนำคต
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	 	 2)	กำรเตรียมพรอมตอภำวะฉุกเฉิน	

	 	 	 กำรเตรยีมพร้อมด้ำนภำวะฉกุเฉนิและภยัพบิตัทิีด่	ีจะท�ำให้กำรด�ำเนนิกำร

ของโรงเรียนไม่หยุดชะงัก	 และลดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น	 ตัวอย่ำงตัววัด

ในหัวข้อนี้	ได้แก่	ผลกำรฝกซ้อม	ระยะเวลำในกำรเคลื่อนย้ำย/โยกย้ำยสถำนที่	

ควำมรวดเร็วและประสิทธิผลในกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปญหำที่เกิดขึ้น	เป็นต้น

	 	 	 โรงเรียน	Pearl	River	มีกำรฝกอบรมเกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติเหตุต่ำง	ๆ 	

ท�ำให้ลดกำรเกดิอบุตัเิหตไุด้	และลดกำรจ่ำยเงินเพือ่กำรนี	้เช่นเดยีวกบัโรงเรียน	

I-SS	ที่มีกำรท�ำเช่นเดียวกัน	สำมำรถลดเงินจ่ำยค่ำชดเชยกำรบำดเจ็บ	ท�ำให้

มีเงินไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้มำกขึ้น



175

	 	 	 MCPS	 ได้จัดท�ำแผน	Emergency	Response	Plans	 เพื่อรองรับ

สถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือเหตุกำรณ์ที่จะเป็นภัยพิบัติ ในด้ำนสุขภำพและ

ควำมปลอดภัยต่อนักเรียน	 ครู	 และผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องอยู่ในระบบของโรงเรียน	

เมื่อมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้น	จะมีทีมงำนที่รับผิดชอบเข้ำปฏิบัติกำรทันที
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   ในกรณขีองระบบข้อมลูและกำรสือ่สำรทำงอเิลก็ทรอนกิส์ขดัข้องเนือ่งจำก

ภัยพิบัติ	MCPS	เตรียมแผนที่จะท�ำให้ระบบเทคโนโลยีกลับมำใช้งำนได้ภำยใน	

48-72	 ชั่วโมง	 โดยกำรเก็บส�ำรองข้อมูลด้วยเทป	(ประมำณ	120-150	 ม้วน

หมุนเวียนในสำมสัปดำห์)	 และเก็บในที่ปลอดภัย	 โดยจะท�ำกำรทดสอบระบบ

ในกำรน�ำกลบัมำใช้เมือ่เกดิภยัพบัิต	ิหำกเกดิข้อผดิพลำดกจ็ะปรับแก้ให้สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้	MCPS	ก็น�ำเสนอกำรทดสอบระบบในรูปของตำรำง	ดังรูป

 

	 ค.	ผลลัพธ์ดำนกำรน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
	 	 หัวข้อนี้เป็นผลงำนของหมวดที่	2	 เป็นกำรแสดงผลตำมตัวชี้วัดที่โรงเรียน

ก�ำหนดในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 และเป้ำประสงค์	 ในหัวข้อ	2.1	 ข	1	 และ

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำรและผลที่คำดกำรณ์ ไว ้ของแผนปฏิบัติกำรที่ระบุ

ไว้ใน	2.2	 ก	6	 และ	2.2	 ข	 ตำมล�ำดับ	 เช่น	 ถ้ำก�ำหนดกลยุทธ์เรื่องเกี่ยวกับ

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ	 ผลก็อำจแสดงเหมือนของ	 Pearl	 River	

ในเรื่อง	 Dropout	 rate	 At tendance	 rate	 อัตรำส ่วนนักเรียนต ่อครู	

โดยเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้ม
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	 	 ถ้ำเป็นเรื่องยำเสพติด	อำจแสดงเป็นตำรำงเปรียบเทียบ	

 

	 	 ประสิทธิภำพของ	 information	 technology	 ซึ่งโรงเรียนพัฒนำในช่วงสำมปี

และวัดควำมพึงพอใจของครูและนักเรียน
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	 7.2	 ผลลัพธ์ดำนกำรมุงเนนลูกคำ

	 ก.	ผลลัพธ์ดำนกำรมุงเนนลูกคำ
	 	 1)	 ควำมพึงพอใจของลูกคำ

	 	 	 ควำมพงึพอใจของลูกค้ำ	หมำยถงึ	ควำมพงึพอใจของนกัเรียน	ผู้ปกครอง	

ชุมชน	 ศิษย์เก่ำ	 ประเด็นที่จะมีควำมพึงพอใจ	 รวมทั้งควำมไม่พึงพอใจที่จะ

น�ำมำแสดงได้คงมีมำกมำย	ตั้งแต่ภำพรวมโรงเรียน	และแยกลงรำยย่อย	เช่น	

กำรเรียนกำรสอน	กำรเอำใจใส่ดแูลนกัเรียน	ครู	อปุกรณ์และส่ือกำรสอน	อำคำร

สถำนที่	บรรยำกำศ	สิ่งแวดล้อม	บริกำรต่ำง	ๆ 	ที่จัดให้นักเรียน	ช่องทำงกำรสื่อสำร	

ร้องทุกข์	ร้องเรียน	ฯลฯ

	 	 	 MCPS	ส�ำรวจควำมพงึพอใจของผูป้กครอง	นกัเรยีน	โดยแยกตำมระดับ

กำรศึกษำ

 

 

	 	 	 อีกตัวอย่ำงหนึ่งของกำรแสดงว่ำโรงเรียนได้รับควำมนิยม	 คือนักเรียน

จำกโรงเรียนเอกชนมำเข้ำเรียนที่	MCPS	มำกขึ้น
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	 	 	 Sandy	Hill	School	District	 (SHSD)	 ท�ำกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ

ของนักเรียนและ	stakeholders	โดยใช้มำตรวัดแบบ	Likert	scale	

	 	 	 รูปน้ีแสดงกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนักเรียน	 ผู ้ปกครอง

และชุมชนที่มีต่อบริกำรของโรงเรียน	ซึ่งเพิ่มขึ้นจำก	60%	ในปี	1998	เป็น	95%	

ในปี	2003	และเปรียบเทียบกับบริกำรด้ำนอื่น	ๆ	ในพื้นที่

 

	 	 	 รูปต่อไปนี้แสดงควำมพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภำพกำรเรียน

กำรสอน	

 



181

	 	 	 รูปนี้แสดงควำมพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มต่ำง	ๆ	และผู้ปกครองที่มีต่อ

กำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน

 

	 	 	 รูปต่อไปนี้แสดงถึงควำมพึงพอใจของผู ้ปกครองต่อคุณภำพของ	

programs	 ต่ำง	 ๆ	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	climate	and	

safety,	facilities
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	 	 	 SHSD	 ยังวัดควำมพึงพอใจจำกผู ้ประกอบกำรที่เห็นว่ำโรงเรียน

ได้จัดกำรศึกษำให้แก่นักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ	 เป็นกำรเตรียมคนเข้ำสู ่

ระบบงำน

 

	 	 	 Jenk	Public	School	(JPS)	ส�ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียนทั้งระดับ

ประถมและมัธยม	 ในสี่ประเด็น	 คือ	I	learn	a	lot	at	school	(Q1);	I	enjoy	

the	time	I	spend	at	school	(Q	2);	I	feel	safe	at	school	(Q	3);	I	practice	

good	character	habits	at	school	(Q	4)	
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	 	 	 JPS	วัดควำมพึงพอใจของนักเรียนด้วยอัตรำกำรออกกลำงคัน	(Drop-	

out	rate)	ที่ลดลงจำก	6.3%	ในปี	1999	เหลือ	1.6%	ในปี	2005

 

 

    

	 	 	 Pearl	River	วดัควำมพงึพอใจของนกัเรียนจำกปจจยัสำมประกำรทีมี่ผล

ต่อควำมส�ำเร็จของนักเรียน	คือ	ครู	บรรยำกำศ	และเทคโนโลยี
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	 	 	 รูปนี้แสดงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรคมนำคมขนส่งของนักเรียน

 

	 	 2)	 ควำมผูกพันของลูกคำ

	 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงควำมผูกพันต่อโรงเรียน	เช่น	

	 	 	 I-SS	แสดงควำมผูกพนัของ	stakeholders	ทีมี่ต่อโรงเรียนด้วยกำรเข้ำร่วม

ประชุมของผู้ปกครอง	และจ�ำนวนชั่วโมงของกำรเป็นอำสำสมัครในโรงเรียน	
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	 	 	 SHSD	 ท�ำกำรส�ำรวจผู้ปกครองด้วยกำรถำมว่ำ	 “จะแนะน�ำให้เพื่อน

ส่งลูกมำเข้ำเรียนที่ โรงเรียนน้ีหรือไม่”	 ผลปรำกฏตำมกรำฟในปี	 2003	

ผู้ปกครอง	94%	ยินดีที่จะแนะน�ำ
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	 7.3	 ผลลัพธ์ดำนกำรมุงเนนบุคลำกร

	 ก.	ผลลัพธ์ดำนบุคลำกร
	 	 1)	 ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลังบุคลำกร

	 	 	 ตัวชี้วัดในหัวข้อนี้	 เช่น	 จ�ำนวนครูในภำพรวมตำมเกณฑ์	 จ�ำนวนครู

ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์	 จ�ำนวนและสัดส่วนครูที่ได้รับวิทยฐำนะ	

เป็นต้น	 ตัววัดเหล่ำนี้ควรแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ผ่ำนมำ	 และควำมต้องกำร

ในอนำคต

	 	 	 I-SS	แสดงร้อยละของครูที่มีคุณภำพเพิ่มขึ้น	และเทียบกับโรงเรียนอื่น

	 	 2)	 บรรยำกำศกำรท�ำงำน

	 	 	 บรรยำกำศกำรท�ำงำน	 จะรวมถึงสุขภำพ	 ควำมปลอดภัย	 สวัสดิภำพ	

กำรให้บริกำรและสิทธิประโยชน์	 ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้	 เช่น	 อัตรำกำรเจ็บปวย

อนัเกดิจำกงำน	อตัรำกำรลำกจิ/ลำปวยที่ไม่ได้เกดิจำกงำน	กำรสนบัสนนุส�ำคญั

ที่โรงเรียนให้แก่ครู	 ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่ท�ำงำน	 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม

ของโรงเรียน	เป็นต้น
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	 	 	 Pearl	River	แสดงควำมพึงพอใจของครูและบุคลำกรที่เพิ่มขึ้น

 

	 	 3)	 กำรท�ำใหบุคลำกรมีควำมผูกพัน

	 	 	 ตัววดัเรือ่งควำมผกูพนักับบรรยำกำศกำรท�ำงำน	อำจมคีวำมใกล้เคยีงกนั	

บำงตัววัดอำจเป็นตัวเดียวกันก็ได้	 ตัววัดที่แสดงควำมผูกพัน	 เช่น	 ดัชนี

ควำมผูกพัน	อัตรำควำมพึงพอใจของครู	อัตรำกำรลำออก	อัตรำกำรร้องทุกข์	

ร้องเรียน	 อัตรำกำรขอย้ำยกำรมำสำย	 กำรเข้ำสอนตรงเวลำและเต็มเวลำ	

เป็นต้น

	 	 	 Pearl	River	เปรยีบเทยีบอตัรำกำรลำออกของพนกังำนเทยีบกบัช่วงเวลำ	

และโรงเรียนอื่น
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	 	 	 	 I-SS	เปรียบเทียบกำรลำออกของครูเทียบกับโรงเรียนอื่น

 

	 	 4)	 กำรพัฒนำบุคลำกร

	 	 	 ผลลัพธ์กลุ่มนี้	 เป็นควำมส�ำเร็จของกำรเรียนรู้และพัฒนำของครูและ

ผูบ้รหิำร	ตวัวดั	เช่น	จ�ำนวนและสัดส่วนครูที่ได้รับกำรพฒันำ	ระดบัทกัษะของครู

ที่เพิ่มขึ้น	สมรรถนะของครูและผู้บริหำรที่เพิ่มขึ้น	จ�ำนวนและสัดส่วนครูที่ได้รับ

วิทยฐำนะเพิ่มขึ้น	

	 	 	 Pearl	River	 ก�ำหนดให้ครูต้องได้รับกำรอบรมคนละ	42	 ชั่วโมงต่อปี	

ซึ่งสูงกว่ำโรงเรียนคู่เทียบและโรงเรียนที่เคยได้รับรำงวัล	MBNQA	
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	 	 	 รูปน้ีแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรพัฒนำที่เพิ่มศักยภำพให้กับครู

ท�ำให้ครูมีควำมพึงพอใจ	กับผลสัมฤทธ์ของนักเรียน	ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น	
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	 7.4	 ผลลัพธ์ดำนกำรน�ำองค์กรและกำรก�ำกับดูแลองค์กร

	 ก.	ผลลพัธ์ดำนกำรน�ำองค์กร	กำรก�ำกบัดแูลองค์กร	และควำมรบัผดิชอบตอสงัคม
ในวงกวำง	

	 	 วัตถุประสงค์ของตัววัดผลลัพธ์กลุ่มนี้	 ก็เพื่อให้สำมำรถวัดและประเมินผล

กำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร	โรงเรียนจึงต้องแสดงสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์ในด้ำนต่ำง	ๆ	

ตำมหัวข้อต่อไปนี้

1)	 กำรน�ำองค์กร	 ผลที่แสดงถึงภำวะผู้น�ำของผู้บริหำร	 สำมำรถชี้น�ำ	 สื่อสำร	

และขับเคล่ือนองค์กรไปตำมวิสัยทัศน์	 และค่ำนิยม	 ควำมผูกพันให้แก่ครู	

สร้ำงวัฒนธรรมกำรส่ือสำรแบบสองทำง	 ตัวอยางตัววัดในกลุมนี้ ได้แก่	

ประสิทธิผลของกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์	และค่ำนิยม	ประสิทธิผลของกำรสื่อสำร	

ควำมรู้สึกผูกพันของคณะครูที่เกิดจำกผู้บริหำร	 กำรบรรลุเป้ำหมำยและรำงวัล

ต่ำง	 ๆ	 ที่โรงเรียนได้รับ	 บรรยำกำศกำรสื่อสำรภำยในองค์กรและวัฒนธรรม

องค์กร	เป็นต้น	

   

	 ตัวอย่ำงจำก	I-SS	น�ำเสนอเป็นตำรำงแสดงกำรปฏิบัติงำนในช่วงที่ผ่ำนมำ

 

 

2)	 กำรก�ำกับดูแลองค์กร	 ผลของกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรก�ำกับดูแลโรงเรียน	

ควำมโปร่งใส	 ผลลัพธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบทำงกำรเงิน	 และผลกำรตรวจสอบ

ทั้งจำกภำยนอกและภำยในโรงเรียน	 ซึ่งหำกมีกำรเปรียบเทียบกับคู่เทียบเคียง

แสดงให้ดูด้วย	ก็จะเป็นกำรดี

	 	 	 สิ่งที่จะแสดงอำจเป็นรำยงำนกำรตรวจสอบทำงกำรเงินของหน่วยงำน

ต่ำง	ๆ 	เช่น	หน่วยตรวจสอบภำยในของ	สพฐ.	รำยงำนกำรตรวจสอบของ	สตง.	

ผลกำรประเมินของ	สมศ.



192

3)	 กฎหมำยและกฎระเบียบขอบังคับ	 ผลงำนที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กฎระเบียบ

ข้อบังคับต่ำง	ๆ	ที่โรงเรียนต้องยึดปฏิบัติ	ตัววัด	เช่น

	 	 	 MCPS	แสดงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ	โดยกำรเปลี่ยนมำใช้พลังงำน	

Solar	cell	

	 	 	 Pearl	River	 แสดงผลของกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับและ

กฎหมำย	ดังตำรำง

 

4)	 จริยธรรม	 กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมของผู้บริหำร	 และกำรส่งเสริม

ให้ครูได้ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม	 ตัวชี้วัด	 โรงเรียนควรวัดทั้งอัตรำ

กำรละเมิดจริยธรรม	 ระดับควำมไว้วำงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้บริหำร	

รวมถึงควำมส�ำเร็จในกำรส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรม

	 	 	 Pearl	River	แสดงผลกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม	โดยเสนอผล

ของกำรไม่ฝำฝน	ไม่ละเมิดจริยธรรม	และข้อร้องเรียนในเรื่องควำมไม่พึงพอใจ

ของชุมชน

 

 

 



193

5)	 สงัคม	กำรดแูลสงัคม	ชมุชน	กำรสนบัสนนุ	หรอืมสีวนรวมในกจิกรรมของชมุชน

	 	 	 หน้ำที่ของโรงเรียนคือกำรให้บริกำรต่อสังคมและชุมชนอยู่แล้ว	 คือ	

กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ	โรงเรียนอำจแสดงให้เห็นถึงกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง

เสมอภำคต่อทุกกลุ่มประชำกรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ	 ซึ่งอำจแสดงด้วยอัตรำ

กำรรับนักเรียน	(Admission	rate)	ส�ำหรับระดับประถมศึกษำ	อัตรำกำรเรียนต่อ	

(Transition	 rate)	 ส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ	 อีกเรื่องหนึ่งคือกำรพัฒนำ

คุณภำพ	 ซึ่ง	MCPS	 ได้น�ำเสนอประเด็นนี้	 โดยเสนอว่ำ	 โรงเรียนได้ท�ำกำร

ปฏิรูประบบต่ำงๆของโรงเรียนในช่วงศตวรรษที่ผ่ำนมำ	 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนทุกคนตำมแนวคิดว่ำ	raise	the	bar	and	close	the	gap	

	 	 	 ส่วนเร่ืองกำรสนับสนุนหรือกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน	 โรงเรียน

มีกำรด�ำเนินกำรเป็นปกติอยู่แล้ว	ก็รำยงำนไปตำมนั้น

	 	 	 JPS	ได้จดักจิกรรมทีเ่ป็นกำรเตรียมนกัเรียนเพือ่เป็นพลเมืองทีมี่คณุภำพ	

รับผิดชอบต่อสังคม	 ในยุคที่โลกก�ำลังเปล่ียนแปลงในช่วงปี	 2004-2006	

ดังตำรำง
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	 	 	 จำกตัวอย่ำงของโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล	MBNQA	จะเห็นได้ว่ำ	บำงครั้ง

ผลลพัธ์ที	่น�ำเสนอ	อำจจะมคีวำมเกีย่วข้องกบัหลำยประเดน็ทีมี่ควำมเกีย่วเนือ่งกนั	

หรืออำจไม่เกี่ยวเนื่อง	แต่น�ำมำสรุปไว้ในตำรำงเดียวกันก็ย่อมท�ำได้
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	 7.5	 ผลลัพธ์ดำนกำรเงินและตลำด

	 ก.	ผลลัพธ์ดำนกำรเงินและตลำด
1)	 ผลกำรด�ำเนินกำรดำนกำรเงิน	ส�ำหรับโรงเรียน	ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน	

จะดูจำกควำมส�ำเร็จด้ำนกำรจัดกำรงบประมำณ	 ผลกำรด�ำเนินกำรเทียบกับ

งบประมำณ	 กำรลดควำมส้ินเปลืองหรือกำรประหยัดต้นทุนต่อหน่วย	 และ

กำรระดมทุน	เป็นต้น

	 	 	 I-SS	 แสดงค่ำใช้จ่ำยต่อหัวและกำรประหยัดพลังงำนของโรงเรียน	

เปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น	

 

	 	 	 MCPS	 แสดงงบด�ำเนินงำนในแต่ละปี	 ซึ่งเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	 เนื่องจำก

จ�ำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	 และค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำ	 นอกจำกนี้

งบประมำณที่เพิ่มขึ้น	ยังสะท้อนถึงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชน



196

 

 

	 	 	 รูปต่อไปน้ีแสดง	 ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว	 (เฉพำะงบด�ำเนินงำน)	 ร้อยละ

ของงบประมำณที่ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน	 และอัตรำส่วนนักเรียนต่อครู	

(เปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น)
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	 2)	 ผลกำรด�ำเนินกำรดำนตลำด

	 	 	 ด้ำนกำรตลำด	อำจดูจำกแนวโน้มกำรรับนักเรียน	อัตรำกำรรับนักเรียน	

(Admission	rate)	อัตรำกำรเรียนต่อ	(Transition	rate)	ชั้น	ม.1	และ	ชั้น	ม.4	

สัดส่วนกำรรับนักเรียนในพื้นที่บริกำร	(Catchment	area)

	 	 	 I-SS	แสดงสดัส่วนกำรรบันกัเรยีนระหว่ำงโรงเรยีนรฐักบัโรงเรยีนเอกชน	

และเปรียบเทียบกับสัดส่วนระหว่ำงโรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชนในภำพรวม

ของรัฐ

 

	 	 	 Pearl	River	แสดงสัดส่วนระหว่ำงโรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชน
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	 	 	 ตัวอย่ำงที่น�ำเสนอมำนี้	 เพียงให้เห็นแนวทำงรูปแบบกำรน�ำเสนอ

เท่ำนั้น	 โรงเรียนไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตำมตัวอย่ำงนี้	 ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่โรงเรียน

จะน�ำมำแสดง	จะต้องเป็นไปตำมที่โรงเรียนได้ก�ำหนดตัวชี้วัดไว้ในหมวดที่	1-6	

ตำมบริบทของแต่ละโรงเรียน	แต่อำจจะมีประเด็นที่เหมือนกันได้	เพรำะตัวชี้วัด

ทำงกำรศึกษำคงไม่หนีกันเท่ำไร	แต่ค่ำของตัวชี้วัดคงแตกต่ำงกันไปตำมสภำพ

ของแต่ละโรงเรียน	 ควำมเชื่อมโยงจำกหมวดที่	1-6	 กับผลลัพธ์ในหมวดที่	7	

เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมำก	 โรงเรียนอำจไม่จ�ำเป็นต้องวัดตัวชี้วัดอื่น	 ๆ	 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

กลยทุธ์	และกำรด�ำเนนิกำรในหมวดที	่1-6	แต่ในทำงกลับกนั	ตวัชีว้ดัทกุตวัของ

กลยุทธ์	 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 ตลอดจนแผนปฏิบัติกำรและตัวชี้วัดส�ำคัญที่

ระบไุว้ในหมวดที	่1-6	จะต้องเป็นส่วนส�ำคญัของระบบวดัผลของโรงเรียนทีต้่องชี้

และวดัได้จรงิ	และควรเป็นระดบั	output	หรือ	outcome	โรงเรียนจงึต้องพจิำรณำ

ให้ดีในกำรก�ำหนดตัวชี้วัด	 และจะต้องมีกำรติดตำม	 ประเมิน	 และทบทวน

อย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมต่อไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง	

ดังค�ำกล่ำวที่ว่ำ

 

“If you can’t measure, you can’t manage. 
If you can’t measure, you can’t improve.”

		 	 	 ก่อนจำก	 ขอเรียนย�้ำว่ำ	 อย่ำท�ำ	TQA	 เหมือนกำรท�ำ	project	TQA	

ไม่ใช่	project	 และ	project	 จะมีวันส้ินสุดโครงกำร	 แต่กำรท�ำ	TQA	 คือ	

กำรบริหำรโรงเรียนปกติ	 คุณครูก็ท�ำหน้ำที่ด้ำนกำรเรียนกำรสอนปกติ	 ทุก

อย่ำงในโรงเรียนด�ำเนินชีวิตอย่ำงปกติ	TQA	 ไม่ใช่ของใหม่ที่น�ำเข้ำสู่โรงเรียน

แล้วก็เลิกไป	กำรท�ำ	TQA	จะไม่มีวันจบตรำบใดที่ยังมีโรงเรียนอยู่	กรุณำอย่ำท�ำให้

คณะครมูคีวำมรูส้กึว่ำต้องเพิม่ภำระในกำรท�ำงำน	เพยีงแต่ว่ำเรำปรบักำรด�ำเนนิชวีติ

ให้เป็นระบบมำกขึ้น	 โดยใช้เกณฑ์ของ	TQA	 เป็นกลไกในกำรบริหำรโรงเรียน

เพื่อให้บรรลุควำมส�ำเร็จ	 คือกำรยกระดับคุณภำพของนักเรียนให้สูงขึ้น	 เพื่อ

เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศของเรำต่อไป

		 	 	 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้อ ่ำนหนังสือเล่มนี้	 และจะขอบคุณยิ่งขึ้น

หำกท่ำนได้น�ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง	 และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น	 ๆ	 ไป	 เพรำะ

กำรพัฒนำย่อมไม่มีที่สิ้นสุดกำรพัฒนำย่อมไม่มีที่สิ้นสุด
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	 นำงรวิภัทร	เหล่ำคุ้ม		 ศึกษำนิเทศก์	สพม.	เขต	1	

	 นำงจรัสพร	ฉัตรทอง		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

	 นำงสำวขวัญชีวำ	วรรณพินทุ		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย	

	 นำงสำวอุษำ	หลักดี		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย	

	 นำงจำรุวรรณ	เจียมสำยวงศ์		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย	

	 นำงนวลจันทร์	ปกป้อง		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

	 นำงสำวจิตรปกรณ์	บุญนะ		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

	 นำงสำวสุวลี	สำค�ำ		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย

 

เขียน

	 นำยไตรรงค์	มณีสุธรรม		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย	

บรรณำธิกำรกิจ 

	 นำยไตรรงค์	มณีสุธรรม		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย	

	 นำงสำวขวัญชีวำ	วรรณพินทุ		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย	

	 นำงสำวอุษำ	หลักดี		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย	

	 นำงจำรุวรรณ	เจียมสำยวงศ์		 ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย	

	 นำงสถิรำ	ปญจมำลำ		 ส�ำนักอ�ำนวยกำร

ปกและรูปเลม

	 นำงสถิรำ	ปญจมำลำ		 ส�ำนักอ�ำนวยกำร




