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 กิจกรรมที่ 2 การก าหนดกระบวน การน าไปปฎบิัต ิการเรียนรู้และบูรณาการการท างานในโรงเรียน  
หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 
  3.1 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ข้อก าหนดพ้ืนฐาน(Basic Requirement)  : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจาก
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย? 

 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากนักเรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดงันี ้
ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach : A) 

1  
2  
3  

4  
5  
6  
7  
8  

 

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติามขั้นตอน ( 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    

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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3.1ก(1)  วิธีการในการรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์และสังเกตนักเรียนปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมลูสารสนเทศ ท่ีสามารถน าไปใช้ต่อ ดังน้ี  

ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการในการรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์และสังเกตนักเรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถน าไปใช้ต่อได้อย่างไร ? 

ข้อก าหนดย่อย :   
(1)• วิธีการรับฟังเสียงดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างนักเรียน กลุ่มนักเรียน หรือส่วนตลาด ? 
(2)• มีวิธีการอย่างไรในการใช้ส่ือทางสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ในการรับฟังนักเรียน  ? 
(3)• วิธีการรับฟังมีความแตกต่างกันอย่างไรภายในช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน ? 
(4)• มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับจากนักเรียนอย่างทันท่วงทีและสามารถน าไปใช้ต่อได้ในเรื่องคุณภาพของ

หลักสูตร การสนับสนุน นักเรียนในเรื่องการบริการทางการศึกษา และการท าธุรกรรม ? 

 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการรบัฟงั มีปฏิสมัพันธ์และสังเกตนักเรียน เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูสารสนเทศ
ที่สามารถน าไปใช้ต่อได้ ด้วยข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

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

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติามขั้นตอน (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    

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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 3.1ก(2) วิธีการรับฟังสียงจากนักเรียนในอนาคต และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเพ่ือให้ ได้สารสนเทศท่ี
น าไปใช้ต่อได ้? 

ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังสียงจากนักเรียนในอนาคต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
      เพื่อให้ ได้สารสนเทศทีน่ าไปใช้ต่อได ้? 

ข้อก าหนดย่อย :   
• มีวิธีการอย่างไรในการรับฟังเสียงนักเรียนในอดีต นักเรียนในอนาคต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของคู่แข่ง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได้เก่ียวกับหลักสูตร การสนับสนุนนักเรียนในเรื่องการบริการทางการศึกษา และ
การท าธุรกรรม (*)? 

 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการรบัฟงัสียงจากนกัเรียนในอนาคต และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสียเพื่อให ้ได้
สารสนเทศที่น าไปใช้ต่อได ้ดังนี ้

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach : A) 
1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  

  
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติามขั้นตอน (Deployment :D) ได้แก่..................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................................. 
     หลักฐานที่จะใช้แสดงว่าได้น 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    

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของ โรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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3.1ข(1) วิธีการในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อก าหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการประเมนิความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ 
       ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ข้อก าหนดย่อย : 

(1)• วิธีการประเมินเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุม่นักเรียนและส่วนตลาด (*)? 
(2)• การประเมินดังกล่าวให้สารสนเทศที่น าไปใช้ได้ในการตอบสนองความต้องการใหเ้หนอืความคาดหวัง 

และสร้างความผูกพันกบันักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวได้อย่างไร ? 
 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของนักเรียน

และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี ้
ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach : A) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติามขั้นตอน (Deployment :D) ได้แก่...................................................................... 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ............................................................................................ .................. 
     หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ ........คู่มือคร…ู….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.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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3.1ข(2) วิธีการในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อ
โรงเรียนเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่แข่ง 

ข้อก าหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของนักเรียน 
        และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อโรงเรียนเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืน? 

ข้อก าหนดย่อย :  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ 
             ส่วนเสียที่มีต่อโรงเรียน ?  โดย 

(1)• เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคู่แข่ง 
(2)• เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน หรือ 
ระดับเทียบเคียง (BENCHMARKS)(*) 

 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่มีต่อโรงเรียนเปรียบเทียบกบัโรงเรียนอื่น ดังข้ันตอนต่อไปนี้ 

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

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3.  ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน (Deployment :D) ได้แก่........................................................................ 
      วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ............................................................................................ .................. 
     หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัตจิรงิ ได้แก่ ........คู่มอืครู…….แผนปฏิบัตกิาร .…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.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี(ผลลพัธ์

แสดงในข้อ.......................)   
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3.2 วิธีการสรา้งความผูกพันกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตอบสนอง ความต้องการและ 
      สร้างสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ข้อก าหนดพ้ืนฐาน: โรงเรียนมีวิธีอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     โดยตอบสนองความต้องการและสรา้งสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ?  

 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีในการสร้างความผูกพันกับนกัเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียโดยตอบสนองความ
ต้องการและสร้างสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ด้วยแนวทางต่อไปนี้ 

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

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติามขั้นตอน (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    

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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3.2ก(1)วิธีการในการก าหนดหลักสูตร   
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดหลักสูตร ? 
ข้อก าหนดย่อย :  และด าเนินการอย่างไร ?  ในเรื่องตอ่ไปนี ้
(1)• ก าหนดความจ าเป็นและความต้องการของนักเรียน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและตลาดส าหรับหลักสูตรและ

บริการ 
(2)• ก าหนดและปรบัหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ และท าใหเ้หนอืกว่าความคาดหวังของกลุ่ม

นักเรียนและ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด (ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร) 
(3)• ค้นหาและปรับหลกัสูตรเพือ่เข้าสู่ตลาดใหม่ เพื่อดึงดูดนกัเรียนกลุม่ใหม่และสร้างโอกาสในการขยาย

ความสัมพันธ์กับนกัเรียนปจัจบุัน (*) 
 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการก าหนดหลักสูตร ด้วยแนวทางต่อไปนี ้

 ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach : A) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติามขั้นตอน (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    

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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3.2ก(2) วิธีการสนับสนุนให้นักเรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศ และรับการสนับสนุน ? 
 ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสนับสนุนให้นักเรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศ  

         และรับการสนับสนุน ? 
ข้อก าหนดย่อย :  และโรงเรียนด าเนินการอย่างไร?  ในเรื่องต่อไปนี ้
(1)• โรงเรียนมีวิธีการสนับสนุนนักเรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญอะไรบ้าง ? 
(2)• วิธีการเหล่าน้ีและกลไกการสื่อสารที่ส าคัญมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างนักเรียน กลุ่มนักเรียนหรือส่วนตลาด 

(3)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท าให้นกัเรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียท าธุรกรรมกบัโรงเรียน ? 

 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการสนับสนุนให้นักเรียนสามารถสบืค้นสารสนเทศ และรับการสนบัสนุน
ด้วยแนวทางดังต่อไปนี ้

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

 
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3.  ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัตติามขัน้ตอน (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    

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
  (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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3.2 ก (3) วิธีการจ าแนกนักเรียน  
 ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการจ าแนกนักเรียน  
 ข้อก าหนดย่อย :  โรงเรียนด าเนินการในเรื่องต่อไปน้ีอย่างไร ? 

(1)• ใช้สารสนเทศเกี่ยวกบันักเรียน ตลาดและหลักสูตรเพื่อจ าแนกกลุม่นักเรียน และส่วนตลาดปัจจุบันและ
อนาคต 

(2)• น านักเรียนของคู่แข่ง นักเรียน และตลาดอื่นๆ ที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการพจิารณาดังกล่าว 
(3)• ก าหนดว่านักเรียนใด กลุ่มนักเรียนใดและส่วนตลาดใดที่โรงเรียนจะให้ความส าคัญและท าตลาดเพื่อ

การเตบิโตของโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารวิชาการมีวิธีการในการจ าแนกนักเรียน จากแนวทางต่อไปนี ้

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach : A) 
1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  

  
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติามขั้นตอน ( 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    

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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3.2ข(1) วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย? 

ข้อก าหนดย่อย :  โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการท าตลาด สร้างและจัดการความสัมพันธ์ เพื่อ 
(1)• ให้ได้นักเรียนใหม ่และเพิ่มส่วนแบ่งการรับนักเรียน 
(2)• จัดการและยกระดับภาพลักษณ์ของโรงเรียน 
(3)• รักษานักเรียน ตอบสนองความต้องการและท าให้ดีกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงเวลาของการเป็นนักเรียน 

(4)• เพิ่มความผกูพันของนักเรียน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน(*) 
 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการสร้างและจัดการความสมัพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

แนวทางต่อไปนี ้
  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach : A) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติามขั้นตอน ( 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    

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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3.2ข(2) วิธีจัดการกับข้อร้องเรียนของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีจัดการกับข้อร้องเรียนของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร ? 
ข้อก าหนดย่อย :   และด าเนินการอยา่งไร?  ในเรื่องตอ่ไปนี้ 
(1)• วิธีการจัดท าให้ข้อร้องเรียนได้รบัการแก้ไข อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 
(2)• วิธีการจัดการข้อร้องเรียนที่สามารถเรียกความเช่ือมั่นของนักเรียนกลับคืนมา รวมทั้งเสริมสร้างความ

พึงพอใจและความผกูพันของนกัเรียน และหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกันเกิดซ ้าในอนาคตได้ 
 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีจัดการกบัข้อร้องเรียนของนักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวทางดังนี ้

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

  
2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ  ………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งปฏิบัตติามขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่........................................................................ 
     วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ............................................................................................ .................. 
     หลักฐานที่แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ ........คู่มือคร…ู….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.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………แนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
 


