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กิจกรรมที่ 2 การก าหนดกระบวน การน าไปปฎบิัติ การเรียนรูแ้ละบูรณาการการท างานในโรงเรียน  

หมวด 2 กลยุทธ•์ 

      2.1 วิธีการในการจัดท ากลยุทธ ์  
ข้อก าหนดพ้ืนฐาน : โรงเรียนมีวิธีการในการจัดท ากลยุทธอ์ย่างไร ?  
คณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์มีวิธีการในการจัดท ากลยุทธ์ ด้วยแนวทางดังต่อไปนี ้

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

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัต ิ(Deployment :D) ได้แก่........................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ ได้แก่.........คู่มอืครู …….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย................................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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2.1ก(1) วิธีการในการวางแผนกลยุทธ ์  
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ ? 
ข้อก าหนดย่อย:  
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท าให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว ? 
(2)• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้ค านึงถึงความจ าเป็นที่อาจเกิดขึ้นใน โรงเรียนในเรื่องต่อไปน้ีอย่างไร ? 

(2.1)• การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม และล าดับความส าคัญของแผนงานต่างๆ ใน การเปลี่ยนแปลง 
(2.2)• ความคล่องตัว (Organizational Agility) 
(2.3)• ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ (Operational Flexibility) 

  (2.4)• ขั้นตอนที่ส าคัญของการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง? และผู้ที่เก่ียวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง ? 
              (2.5)• กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร ? 

 คณะกรรมการจัดท ากลยทุธ์มีวิธีการในการวางแผนกลยุทธ์ ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
 ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach :A) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................... 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่............................................................................. 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ ได้แก่ .........คูม่ือครู……….แผนปฏิบัติการ…… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย................................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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2.1ก(2) วิธีการตัดสินใจว่าจะเลือกโอกาสเชิงกลยุทธแ์ละความเสี่ยงท่ีผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้านท่ีจะด าเนินการ (ท าให้เกิดนวัตกรรมของโรงเรียน) 

 ข้อก าหนดโดยรวม: กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ของโรงเรยีนกระตุ้นและท าให้เกิดนวัตกรรมอย่างไร? 
ข้อก าหนดย่อย: (1) • โรงเรียนก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (STRATEGY OPPORTUNITIES) อย่างไร ? 
                    (2) • โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่าจะเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ผ่าน 

                การประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านเรื่องใดบ้างที่จะด าเนินการ ? 
          (3) • โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของโรงเรียน คืออะไร ? 

               ข้ันตอนการจัดท ากลยทุธ์ของโรงเรียนกระตุ้นและท าใหเ้กิดนวัตกรรมจากการเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์
และความเสี่ยงทีผ่่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน 
        กระบวนการจัดท ากลยทุธ์ของโรงเรียนกระตุ้นและท าให้เกิดนวัตกรรม ดังนี ้

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

 
     โรงเรียนก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (STRATEGY OPPORTUNITIES) ด้วยหลักคิดและแนวทางดังน้ี 

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
 
 
 
 



17 
 

    
   ผลการเลือกก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์จากกลยทุธ์ ปรากฏตามตาราง............... 
   ตาราง      แสดงผลการเลือกก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์จากกลยุทธ์ของโรงเรียน 

  กลยุทธ์หลกั โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 1 
   

  

กลยุทธ์ท่ี 2  
  

 

กลยุทธ์ท่ี  3 
 

 

กลยุทธ์ท่ี 4   
 

 

กลยุทธ์ท่ี 5  
 

 

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ  คณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์ 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัต ิ( Deployment :D) ได้แก่........................................................................ 
    วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ............................................................................................ .................. 
     หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม    
    .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่   
     ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
    …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครัง้    

……….มกีารปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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    2.1ก(3) วิธีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศใน 

      กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ? 
ข้อก าหนดย่อย : ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูนี้โรงเรยีนค านึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้อยา่งไร ? 

(1) • ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 
(2) • ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความส าเร็จในอนาคตของโรงเรยีน 
(3) • ความเปลี่ยนแปลงทีม่ีโอกาสจะเกิดข้ึนด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
(4) • จุดบอดที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และสารสนเทศ 
(5) • ความสามารถของโรงเรียนในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 คณะกรรมการจัดท ากลยทุธ์มีวิธีการในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูและพัฒนาสารสนเทศใน 
กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ดังข้ันตอนต่อไปนี ้

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

 2.ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ คณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์ 
 3.ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ (Deployment:D) ได้แก่........................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ ได้แก่........คู่มือครู………. แผนปฏิบัติการ …… บนัทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย................................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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2.1ก(4) วิธีการตัดสินใจเรื่องระบบงานเพ่ือช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
ข้อก ำหนดโดยรวม :  ระบบงำนท่ีส ำคัญของโรงเรยีนคืออะไร ? 
ระบบงานทีส่ าคัญของโรงเรียน มี...............ระบบงาน  ได้แก่  
1.ระบบ...........................................................     2.ระบบ...................................................................... 

1.ระบบ....                                 2. ระบบ.... 
1.1 กระบวนการ.. 2.1 กระบวนการ...                               
1.2 กระบวนการ.. 1) กระบวนการ.. 
1.3 กระบวนการ.. 2) กระบวนการ... 
1.4 กระบวนการ.. 3) กระบวนการ 
1.5 กระบวนการ.. 2.2 กระบวนการ..                               
 1) กระบวนการ... 
 2) กระบวนการ.. 
 3) กระบวนการ.. 

 

 ข้อก าหนดย่อย : 
(1) •  คณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์มีวิธีการในการตัดสินใจเรือ่งระบบงานเพือ่ช่วยให้โรงเรียนบรรลุ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ปรากฏตามตาราง........ ดังนี ้ 
   ตาราง...........แสดงการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเรื่องระบบงานเพื่อช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์     
 

กระบวนการ   ก.หลัก ก.สนับสนุน หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 

ภาระหน้าทีห่ลกั 
หลักสูตรและการสอน   วิชาการ/แนะแนว/ รับสมัคร รับนักเรียน จัดหลักสูตร การจัดชั้นเรียน 
การจัดการเรียนการสอน     
ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยี      

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
การตรวจสอบคุณภาพ     
การจัดซ้ือ จัดจ้าง     

การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน     
การจัดการและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล     
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(2) • โรงเรียนมีวิธีการในการตัดสินใจว่ากระบวนการทีส่ าคัญใดจะด าเนินการโดย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร  
(3) • การตัดสินใจเหล่าน้ีได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักของโรงเรยีน และสมรรถนะหลกัของผู้สง่มอบและ

พันธมิตร ที่มีศักยภาพ  ด้วยแนวทางต่อไปน้ี 
ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach :A) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

       วิธีการตัดสินใจว่ากระบวนการทีส่ าคัญใดจะด าเนินการโดย ผู้สง่มอบและพันธมิตรปรากฏตามตาราง..........  
มีดังนี ้

ตาราง...... แสดงวิธีการตัดสินใจว่ากระบวนการทีส่ าคัญใดจะด าเนินการโดย ผู้สง่มอบและพันธมิตร   
 

กระบวนการ  
 
พันธมิตร ผู้สง่มอบ  หน่วยงานรบัผิดชอบ  ภาระหน้าทีห่ลกั 

หลักสูตรและการสอน    วิชาการ/แนะแนว/   
การจัดการเรียนการสอน     
ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยี      

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
การตรวจสอบคุณภาพ     
การจัดซ้ือ จัดจ้าง     

การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน     
การจัดการและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล     

 อาคาร สถานที่ สนามกีฬา 
หอประชุม     
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(4) • โรงเรียนมีวิธีการในก าหนดสมรรถนะหลัก และระบบงานในอนาคตของโรงเรียน ดังนี ้

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach :A) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ........................................................................................................................  
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่............................................................................ 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ............................................................................................ .................. 
     หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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 2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญของโรงเรียน  กรอบเวลาท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และ      

                      เป้าประสงค์ (GOALS) ท่ีส าคัญ 
ข้อก าหนดโดยรวม : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลา 

                                   ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน ? 
 ข้อก าหนดย่อย :  

(1)• เป้าประสงค์ (GOALS) ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์เหล่าน้ันมีอะไรบ้าง ? 
(2)• การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้าม)ี ในด้านหลกัสูตร นักเรยีนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและ

พันธมิตรและการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง ? 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทีส่ าคัญของโรงเรียนกรอบเวลาทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่าน้ันปรากฏตามตาราง

...........ดงันี ้
ตาราง....แสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ที่ส าคัญของโรงเรียนตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 

 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ส าคัญ เป้าประสงค์ กรอบเวลา  
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2.1ข(1) การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในด้านหลักสูตร นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร และการปฏิบัติการท่ีได้วางแผนไว้ ปรากฏตามตาราง..............ดังน้ี 
ตาราง..........แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในด้านหลกัสูตร นักเรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร 
และการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ 

ด้าน การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญช่วงปี พ.ศ.2560-2562 

1.หลักสูตร  
 
 
 
 
 

 
2.นักเรียนและผู้ปกครอง  

 
 
 
 
 
 

3.ผู้สง่มอบ  
 
 

4.พันธมิตร  
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2.1ข(2) วิธีการสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกับความต้องการท่ี
หลากหลายและแข่งขันกันเองในโรงเรียน   

ข้อก าหนดโดยรวม : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสามารถสรา้งสมดลุท่ีเหมาะสมระหว่าง 
                                   ความต้องการท่ีหลากหลายและแข่งขันกันเองในโรงเรียนได้อย่างไร ?  
 ข้อก าหนดย่อย : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนด าเนนิการเรื่องตอ่ไปนี้อย่างไร ? 

(1)• ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยทุธ์ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลกัของโรงเรียน ความได้เปรียบ
เชิงกลยทุธ์ และโอกาสเชิงกลยทุธ์ 

(2)• สร้างความสมดุลระหว่างกรอบเวลาระยะสั้นระยะยาว 
(3)• สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มสี่วนได้สว่นเสียทีส่ าคัญทัง้หมด 

      วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนสามารถสร้างสมดลุที่เหมาะสมระหว่างความต้องการทีห่ลากหลาย
และแข่งขันกันเองในโรงเรียนได้ด้วยแนวทาง ดังต่อไปนี ้

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

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัต ิ( Deployment :D ) ได้แก่........................................................................ 
      วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. ......................... 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ คือ  ........คู่มือครู  ….แผนปฏิบัติการ …… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย................................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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     2.2   กระบวนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
ข้อก าหนดพ้ืนฐาน(Basic Requirement) : โรงเรียนน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร  ? 
 คณะกรรมการจัดท ากลยทุธ์น ากลยทุธ์ไปปฏิบัติด้วยแนวทาง ดังต่อไปนี ้

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

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ  ........................................................................................................................ 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ (Deployment :D) ได้แก่.............................................................................. 
      วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ................................................................................ .............................. 
      หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่    
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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2.2ก(1) วิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียน  
 ข้อก าหนดโดยรวม : แผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียนมีอะไรบ้าง ? 
ข้อก าหนดย่อย    (1)• แผนดังกล่าวมีความสมัพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์อะไรบ้าง และ 
             (2)• โรงเรียนมีวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างไร? 
แผนปฏิบัติการทัง้ระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียนมีแนวทางการจัดท า  ดังนี ้

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

 
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ....................................................................................................................... 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ ( Deployment :D) ได้แก่......................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ............................................................................................ .................. 
     หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่    
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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 2.2ก(2) วิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ  
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ? 
ข้อก าหนดย่อย :  
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติไปยงับุคลากรผู้สง่มอบและ
พันธมิตรทีส่ าคัญ(*)?   
(2)• โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรเพื่อจะท าใหม้ั่นใจว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการจะบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทีส่ าคัญและมีความยั่งยืน ? 
 คณะกรรมการจัดท ากลยทุธ์มีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสูก่ารปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

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

 
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ  ……………………………………………………………………………………………………….. 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่.............................................................................. 
      วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ............................................................................................ .................. 
     หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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2.2 ก (3) วิธีการท าให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ

การจนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน (การจัดสรรงบประมาณ) 
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนท าอย่างไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ พร้อมใช้ 

                       ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน ?  
ข้อก าหนดย่อย 
(1)• โรงเรียนมีวิธีการจัดสรรทรพัยากรเหล่าน้ีอย่างไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ?  
(2)• โรงเรียนจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าวอย่างไร เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจ 

                ถึงความมั่นคงทางการเงินของโรงเรียน ? 
 ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach :A) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ คณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์ 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่.............................................................................. 
      วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................................. 
     หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัตงิานของฝ่าย............................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร    
ข้อก าหนดโดยรวม : แผนด้านบุคลากรท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ท้ังระยะสั้น และระยะยาวมีอะไรบ้าง  
ข้อก าหนดย่อย :• แผนดังกล่าวได้ค านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนที่

เกี่ยวข้องกบัความต้องการด้านขีด ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรอย่างไร ? 
     แผนด้านบุคลากรทีส่ าคัญทีส่นบัสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น 

  และระยะยาวได้ค านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนทีเ่กี่ยวข้องกบัความต้องการ
ด้านขีด ความสามารถและอัตราก าลงับุคลากร ดังนี ้

ปี พ.ศ. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  
พัฒนาครู 

แผนฯ 
ระยะสั้น 

แผน 
ระยะยาว 

2560 1.    
2.    

2561 1.    
2.    

2562 1.    
2.    

 

2.2ก(5)  ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ    
ข้อก าหนดโดยรวม : ตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีใช้ติดตามความส าเร็จและ

ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง ? 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินการทีส่ าคัญที่ใช้ติดตามความส าเรจ็และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการปรากฏตาม

ตาราง............ ดังนี ้
  ตาราง...........แสดงตัวอย่างตัวช้ีวัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญที่ใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลด าเนินการท่ีส าคัญใช้ติดตามความส าเร็จ 
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ข้อก าหนดย่อย   • โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรเพื่อท าให้ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ 
                เสรมิสร้างให้องค์กรด าเนินการสอดคล้อง ไปในแนวทางเดียวกัน (ALIGNMENT) 

 คณะกรรมการจัดท ากลยทุธ์มีวิธีการเพื่อท าใหร้ะบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัตกิารเสริมสร้างให้
องค์กรด าเนินการสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกัน ดังข้ันตอนต่อไปนี ้

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

  
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ  ……………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัต ิ( Deployment :D) ได้แก่........................................................................ 
      วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................................. 
     หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัตงิานของฝ่าย............................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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2.2 ก (6)  วิธีการคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนท้ังระยะสั้นและ 
                  ระยะยาวของโรงเรียนตามตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดท่ีระบุไว้   

ข้อก าหนดโดยรวม : การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนท้ังระยะสั้นและ 
                           ระยะยาว ของโรงเรียนตามตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดท่ีระบุไว้มีอะไรบ้าง ? 

การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียนตาม
ตัวช้ีวัดที่ระบุไว้มี ดังตาราง...................... 

    ตาราง.....   แสดงการคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของโรงเรียนตามตัวช้ีวัด 

 ตัวช้ีวัดที่ 
  

 ค่าเป้าหมาย การคาดการณ์ ค่าที่แตกต่าง การปรับค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
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ข้อก าหนดย่อย :  
(1) • ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดเหล่าน้ีเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่ง

(Competitors) หรือของโรงเรียนในระดับที่เทียบเคียงกันได้ และเม่ือเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่ส าคัญ (KEY PERFORMANCE) (*) 

(2)• โรงเรียนจะท าอย่างไรหากพบว่ามีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือกับโรงเรียนในระดับที่เทียบเคียงกันได้? 

ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัวช้ีวัดหรือตัวช้ีวัด  เมือ่เปรียบเทียบกับผลของคู่แข่ง(Competitors) 
หรือของโรงเรียนในระดบัทีเ่ทียบเคียงกันได ้และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงทีส่ าคัญ (KEY PERFORMANCE) 

และปรากฏในตาราง............ 
ตาราง............ แสดงผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัวช้ีวัดหรือตัวช้ีวัด  เมื่อเปรียบเทียบกบัผลของ

คู่แข่ง(Competitors) หรือของโรงเรียนในระดบัที่เทียบเคียงกันได้ และเมือ่เปรียบเทียบกบัระดบัเทียบเคียงทีส่ าคัญ 
(KEY PERFORMANCE) 

ตัวช้ีวัดที่ 
  

 การคาดการณ์ ผลของคู่แข่ง ค่าที่แตกต่าง การปรับค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
              

              

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 คณะกรรมการ……………………..มีแนวทางหากพบว่ามีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรอืกับโรงเรียนใน
ระดบัทีเ่ทียบเคียงกันได้  ดังนี้  
 1……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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     2.2 ข  วิธีการปรับเปลี่ยนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีท่ีสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน 
              และน าไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว  

 ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลี่ยนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติใน
กรณีท่ีสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนและน าไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ? 

  ในการปรับเปลี่ยนและน าแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัติในกรณีทีส่ถานการณ์บงัคับให้ตอ้งปรับแผนและน าไป
ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว  คณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์มีวิธีการดงันี ้

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

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ  …………………………………………………………………………………………………………. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัต ิ( Deployment :D ) ได้แก่......................................................................... 
      วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ................................................................................. ............................. 
     หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning:L)  ได้แก่    
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

 ……….มีการปรบัปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตวัช้ีวัดได้แก่.......................................................   
5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทาง บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   

 
 


