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กิจกรรมที่ 1 ก ำหนดกระบวน กำรประยกุต์ใช้ กำรเรียนรูแ้ละบูรณำกำรกำรท ำงำนในโรงเรียน    
หมวด 1 กำรน ำองคก์ร  

     1.1  ระบบกำรน ำองค์กรของโรงเรียน   (Approach : A )   
                ข้อก ำหนดพ้ืนฐำน(Basic Requirement):    ผู้น ำระดับสูงน ำองค์กรอย่ำงไร ?   
                ผู้น ำระดับสูงมีระบบกำรน ำองค์กร ดังนี ้

ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 
1  
2  
3  
4  
5  

6  
7  
8  
9  

 
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่........................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ....................................................................................................................... 
     หลักฐำนที่แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทกึกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่   
         ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดได้แก่............................................ เป้ำหมำย ได้แก่ ................................      

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้จำกกำรทบทวนติดตำมตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   

5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำงบูรณำกำรเพือ่ตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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ข้อก ำหนด/ค ำถำมระดับโดยรวม( Over all) & ข้อก ำหนดย่อย(multiple requirement ) 
1.1ก(1) วิธีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยมของโรงเรียน   

        ข้อก ำหนดโดยรวม : ผู้น ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยม ? 
       ข้อก ำหนดย่อย :   (1)• ผู้น ำระดับสูงด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม สู่กำรปฏิบัติ โดยผ่ำน
ระบบกำรน ำองค์กร  (LEADERSHIP SYSTEM) ไปยังบุคลำกร ผู้ส่งมอบ พันธมิตรผู้ให้ควำมร่วมมือที่ส ำคัญ นักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (*)  
           (2)• กำรปฏิบัติตนของผู้น ำระดับสูงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งม่ันต่อค่ำนิยมขององค์กรอย่ำงไร ? 

 ผู้น ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด ำเนินกำรในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยมตำมขั้นตอนต่อไปนี ้ 
ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ........................................................................................................................ 
3.  ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................................. 
     วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ........................................................................ ............................................... 
     หลักฐำนที่แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทกึกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม     ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่   
          ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   

5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำงบูรณำกำรเพือ่ตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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  1.1ก(2) วิธีกำรปฏิบัติตนของผู้น ำระดับสูงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำย 
และ กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม  

ข้อก ำหนดโดยรวม:  กำรปฏิบัติตนของผู้น ำระดับสูงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งม่ันต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำย 
  และกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมอย่ำงไร ? 

ข้อก ำหนดย่อย  : ผู้น ำระดับสูงสร้ำงสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อสร้ำงสิ่งเหล่ำน้ีอย่ำงไร ? 

กำรปฏิบัติตนของผู้น ำระดับสูงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นตอ่กำรประพฤตปิฏิบัติตำมกฎหมำยและกำร
ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม ดังแนวทำงต่อไปนี ้ 

ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach : A ) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................................. 
     วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ....................................................................................................................... 
     หลักฐำนที่แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทกึกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่   
          ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
 ……….มีกำรปรบัปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   

 5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรอืแนวทำงบรูณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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1.1ก(3) วิธีกำรด ำเนินกำรท ำให้โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จในปัจจุบันและอนำคต   
         ข้อก ำหนดโดยรวม : ผู้น ำระดับสูงด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรท ำให้โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จในปัจจุบนัและอนำคต ?  
         ข้อก ำหนดย่อย      :  และด ำเนินกำร อย่ำงไร ในเรื่องต่อไปน้ี 
 (1)• สร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของโรงเรียน ให้บรรลุตำมพันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ กำรเป็นผู้น ำในด้ำนผลกำรด ำเนินกำรและกำรเรียนรู้ระดับองค์กรและกำรเรียนรู้ของบุคลำกรทุกกลุ่ม 
(2)• สร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำสู่นักเรียนอย่ำงต่อเน่ือง และเสริมสร้ำงควำมรัก
ควำมผูกพันของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน 
 (3)• สร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมและยอมรับควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงรอบด้ำน กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และควำมคล่องตัวขององค์กร   
 (4)• กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทักษะควำมเป็นผู้น ำให้กับบุคลำกร กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรมของโรงเรียน กำร
วำงแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับภำระงำนใหม่ที่ได้รับมอบหมำย และกำรพัฒนำผู้น ำในอนำคต 

     ผู้น ำระดับสงูด ำเนินกำรในกำรท ำให้โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จในปัจจุบันและอนำคต ด้วยแนวทำงดังนี ้

ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัติตำมข้ันตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................................. 
    วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
    หลักฐำนที่แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัตจิริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม    
          .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่   
           ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
 ……….มีกำรปรบัปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   

  5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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1.1 ข(1) วิธีกำรสื่อสำรและสรำ้งควำมผูกพันกับบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน  
        ข้อก ำหนดโดยรวม: ผู้น ำระดับสูงด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรส่ือสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน? 
        ข้อก ำหนดย่อย :   และด ำเนินกำรอย่ำงไรในเรื่อง ดังต่อไปน้ี 
  (1)• กระตุ้นให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ และเป็นไปในลักษณะสองทิศทำง รวมทั้งกำรใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่ำงมี 
    ประสิทธิผลตำมที่เห็นสมควร 
  (2)• สื่อสำรให้ทรำบถึงกำรตัดสินใจที่ส ำคัญและควำมจ ำเป็นต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 
  (3)• เพื่อเสริมสร้ำงให้มีผลกำรด ำเนินกำรที่ดี และให้ควำมส ำคัญกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีบทบำทโดยตรง 
    ในกำรจูงใจบุคลำกรซ่ึงหมำยรวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรให้รำงวัลและยกย่องชมเชย 

       ผู้น ำระดับสูงด ำเนินกำรในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผกูพันกับบุคลำกรทุกคนในโรงเรียนด้วยแนวทำงดังนี ้
ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

   
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................................. 
     วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐำนที่แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทกึกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่   
           ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   

5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำง บรูณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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1.1ข(2) วิธีกำรท ำให้ครู บุคลำกรเกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
                  และค่ำนิยมของโรงเรียน 

ข้อก ำหนดโดยรวม : ผู้น ำระดับสูงด ำเนินกำรอย่ำงไรให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
      พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร ? 

ข้อก ำหนดย่อย :  และด ำเนินกำรอย่ำงไร ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
  (1)• มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุผลกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนอย่ำงจริงจัง 
  (2)• ท ำให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมและยอมรับควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงรอบด้ำน 

    (INTELLIGENT RISK Taking) และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  (3)• ระบุสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและกำรตั้งควำมคำดหวังต่อผลกำรด ำเนินกำรที่ท ำให้เกิดควำมสมดุล  
     ของคุณค่ำ (Value) ระหว่ำงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

             ผู้น ำระดบัสงูด ำเนินกำรใหเ้กิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจรงิจงัเพือ่ใหบ้รรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่ำนิยมของ
องค์กรด้วยแนวทำงดังตอ่ไปนี ้

ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัติตำมข้ันตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................................. 
     วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐำนที่แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บนัทกึกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่   
           ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
 ……….มีกำรปรบัปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   

 5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรอืแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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    1.2  วิธีกำรหรือระบบก ำกับดูแลโรงเรียนและท ำให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
       ข้อก ำหนดพ้ืนฐำน : โรงเรียนด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำกับดแูลและท ำให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ?  

        โรงเรียนด ำเนินกำรในกำรก ำกบัดูแลและท ำใหบ้รรลผุลด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมด้วยแนวทำงดังต่อไปนี ้
ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัต(ิApproach : A ) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................................. 
    วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐำนที่แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทกึกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม       ..........มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่   
           ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
 ……….มีกำรปรบัปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   

5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำง บรูณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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1.2ก(1) วิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรก ำกับดูแลท่ีมีควำมรับผิดชอบ  
 ข้อก ำหนดโดยรวม: โรงเรียนด ำเนินกำรอย่ำงไรเพื่อให้ม่ันใจว่ำมีระบบกำรก ำกับดูแลที่มีควำมรับผิดชอบ ? 

ข้อก ำหนดย่อย : โรงเรียนด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรทบทวนและท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในเรื่องต่ำงๆ ที่ส ำคัญในระบบ 
             กำรก ำกับดูแลโรงเรียนต่อไปน้ี 
(1)• ภำระควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของผู้น ำระดับสูง   (2)• ภำระควำมรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ 
(3)• ภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน   (4)• ควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินกำร 
(5)• กำรสรรหำกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกับดูแลโรงเรียน และกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมกำรก ำกับดูแลโรงเรียน (*) 
(6)• กำรตรวจสอบภำยในและภำยนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผล 
(7)• กำรปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*) 
(8)• กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผู้น ำระดับสูง 

       โรงเรียนด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรก ำกบัดแูลที่มีควำมรบัผิดชอบด้วยแนวทำงต่อไปนี ้
ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

  2. ผู้รับผดิชอบ(Owner) แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
  3.  ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................................... 
       วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
       หลักฐำนที่แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏบัิตงิำนของฝ่ำย................................ 
   4. วิธีกำรตดิตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของขั้นตอน (Learning: L)  ไดแ้ก่   
           ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
 ……….มีกำรปรับปรงุแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   

     5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำง บรูณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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1.2ก(2)   วิธีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้น ำระดับสูง  
ข้อก ำหนดโดยรวม : โรงเรียนประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้น ำระดับสูงอย่ำงไร ? 
ข้อก ำหนดย่อย :  
(1)• โรงเรียนใช้กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรเหล่ำน้ีในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้น ำระดับสูงอย่ำงไร ? 
(2)• ผู้น ำระดับสูงและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลองค์กรใช้ผลกำรประเมินข้ำงต้นไปพัฒนำตนเองและปรับปรุงประสิทธิผล 

        ในกำรน ำองค์กร 

โรงเรียนประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้น ำระดับสูงด้วยแนวทำงดังต่อไปนี ้
ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 
 2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
 3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................................. 
      วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐำนที่แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทกึกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่   
           ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
 ……….มีกำรปรบัปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   

5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำง บรูณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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1.2ข(1) วิธีกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะท่ีมีต่อหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ 
               และกำรปฏิบัติกำร  

ข้อก ำหนดโดยรวม : โรงเรียนได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะที่มีต่อหลักสูตร กำรจัดกำรศึกษำ  และ
กำรปฏิบัติกำรอย่ำงไร ? 

  ข้อก ำหนดย่อย :   โรงเรียนด ำเนินกำรอย่ำงไร ?   ในเรื่องต่อไปน้ี 
(1)• กำรด ำเนินกำรในกรณีที่หลักสูตรและกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
(2)• กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะ (Public Concerns)ที่มีต่อหลักสูตรและกำรปฏิบัติกำรในอนำคต 
(3)• กำรเตรียมกำรเชิงรุกต่อควำมกังวลและผลกระทบเหล่ำน้ี ทั้งน้ีรวมถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกระบวนกำร 

    จัดกำรห่วงโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิผล (*) 
(4)• โรงเรียนมีกระบวนกำร ตัวชี้วัด และเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญอะไรเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับที่ 

       ก ำหนด หรือดีกว่ำที่ก ำหนด (*)  
(5)• โรงเรียนมีกระบวนกำร ตัวชี้วัดและเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญอะไร ในกำรด ำเนินกำรเรื่องควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

       และกำรปฏิบัติกำรของโรงเรียน 

โรงเรียนได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกงัวลของสำธำรณะทีม่ีต่อหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ  และกำร
ปฏิบัติกำร โดยใช้แนวทำงดังต่อไปนี ้

ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 2.ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ............................................................ ............................................................. 

 3. ผู้เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................ ................... 
     วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
    หลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำได้น ำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .......คู่มือครู   ….ปรำกฏในแผนปฏิบัติกำร  … บันทึกกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................  
 4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของขั้นตอน (Learning: L)  ได้แก่    

           ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
 ……….มีกำรปรับปรงุแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   

 5.  กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผู้ปกครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี (ผลลัพธ์แสดงในข้อ

.......................)   
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      1.2ข(2) วิธีด ำเนินกำรในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำปฏิสัมพันธ์ทุกด้ำนขององค์กรเป็นไป 
                 อย่ำงมีจริยธรรม   

ข้อก ำหนดโดยรวม : โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมม่ันใจว่ำปฏิสัมพันธ์ทุกด้ำนของ 
      องค์กรเป็นไปอย่ำงมีจริยธรรม ? 

ข้อก ำหนดย่อย :  
  (1)• โรงเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรติดตำมและด ำเนินกำรในกรณีที่มีกำรกระท ำที่ขัดต่อกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม? 

 (2)• โรงเรียนมีกระบวนกำร ตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดที่ส ำคัญอะไรในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลให้มีกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมี
จริยธรรมภำยใต้โครงสร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลโรงเรียน รวมทั้งกำรปฏิสัมพันธ์กับบุคลำกรนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริกำร อีกทั้งสถำบันอุดมศึกษำ สถำนประกอบกำร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ? 

         โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำปฏิสมัพันธ์ทุกด้ำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมี
จริยธรรม ด้วยแนวทำงดังต่อไปนี ้

 ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................. 
      วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ........คู่มือครู ….แผนปฏิบัติกำร…… บันทึกกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่    
          ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   

5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำง บรูณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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1.2ค(1) วิธีกำรท่ีโรงเรียนค ำนึงถึงควำมผำสุกและผลประโยชน์ของสังคมท่ีเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ 
                     และกำรปฏิบัติกำรประจ ำวัน 

ข้อก ำหนดโดยรวม : โรงเรียนค ำนึงถึงควำมผำสุกและผลประโยชน์ของสังคมท่ีเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ และ 
      กำรปฏิบัติกำรประจ ำวันอย่ำงไร ? 

ข้อก ำหนดย่อย :  โรงเรียนมีส่วนในกำรสร้ำงควำมผำสุกแก่สังคมอย่ำงไร โดยผ่ำนระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
              ของโรงเรียนที่มีอยู่ ? 

โรงเรียนค ำนึงถึงควำมผำสกุและผลประโยชน์ของสังคมที่เปน็ส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ และกำรปฏิบัติกำร
ประจ ำวัน โดยใช้แนวทำงดังต่อไปนี ้

 ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................. 
      วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ ได้แก่ ..........คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติกำร…… บันทึกกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่   
          ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
 ……….มีกำรปรบัปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   

5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำง บรูณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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1.2ค(2) วิธีด ำเนินกำรสนับสนุนและกำรสรำ้งควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท่ีส ำคัญของโรงเรียน  
ข้อก ำหนดโดยรวม : โรงเรียนด ำเนินกำรสนับสนนุและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส ำคัญของโรงเรียนอย่ำงไร? 

         ข้อก ำหนดย่อย :   
(1)• โรงเรียนมีวิธีกำรก ำหนดกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) เข้ำไปมีส่วนร่วม

สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส ำคัญอย่ำงไร ? 
(2)• ชุมชนที่ส ำคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้ำง ?  และมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก ำหนดชุมชนที่ส ำคัญดังกล่ำว ? 
(3)• ผู้น ำระดับสูงและบุคลำกร ร่วมมือกันในกำรพัฒนำชุมชนน้ันอย่ำงไร ? 

โรงเรียนด ำเนินกำรสนับสนุนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชนที่ส ำคัญของโรงเรียน ด้วยแนวทำงดังนี้  
ข้ันที่ ข้ันตอนส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A ) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ......................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่............................................................................. 
   วัตถุประสงค์ในกำรน ำไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
   หลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำได้น ำข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู…….แผนปฏิบัติกำร  ……บันทึกกำรประชุม    
           .........ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................ 
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมส ำเร็จของข้ันตอน (Learning: L)  ได้แก่    
          ………มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............     

…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้ำหมำย....ทุกสปัดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้       
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   

5.  กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือแนวทำง บรูณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้ค ำนึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   

 


