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 กิจกรรมที่ 2 การก าหนดกระบวน การน าไปปฎบิัต ิการเรียนรู้และบูรณาการการท างานในโรงเรียน  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้

    
   4.1  วิธีการ วัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน  

ข้อก าหนดพืน้ฐาน : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน ? 

คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีแนวทางในการวัด วิเคราะห์และปรับปรงุผลการด าเนินการของ
โรงเรียน ดังนี ้

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

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ.................................................................................................................. 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัต ิ(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    

……….มกีารปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวช้ีวัดได้แก่.......................................................   
 5.  การปฏิบัติตามข้ันตอนหรอืแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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4.1ก(1) วิธีการใชข้้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการ
โดยรวมของโรงเรียน  

ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจ าวัน 
      และผลการด าเนินการโดยรวมของโรงเรียน ? 

ข้อก าหนดย่อย :   โรงเรียนด าเนินการในเรื่องต่อไปน้ีอย่างไร 
 (1)• เลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามการ 

                 ปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของโรงเรียน 

 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการ
ประจ าวัน และผลการด าเนินการโดยรวมของโรงเรียน ด้วยแนวทางดังต่อไปน ี

  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach) 
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   ............มาตรฐานการปฏิบัตงิานของฝ่าย............................ 
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเร็จของข้ันตอน (Learning :L)  ได้แก่   
           ………มีการก าหนดตัวช้ีวัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................     
           …..….ก าหนดวงรอบติดตามผลตัวช้ีวัดเทียบกบัเป้าหมาย….ทุกสปัดาห…์ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง    

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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        (2)• ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โรงเรียน มีตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินการอะไรบ้างรวมทัง้ตัวช้ีวัดด้านการเงินทีส่ าคัญทัง้ระยะสั้นและระยะยาว ตัวช้ีวัดเหล่าน้ีได้รับการติดตามบ่อย
เพียงใด 
   ตัวช้ีวัดผลการด าเนินการที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิาร 
โรงเรียน รวมทั้งตัวช้ีวัดด้านการเงินที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปรากฏในตาราง........ 
ตาราง.....แสดงตัวช้ีวัดผลการด าเนินการที่ใช้ติดตามความกา้วหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ โรงเรยีน รวมทั้งตัวช้ีวัดด้านการเงินทีส่ าคัญทัง้ระยะสั้นและระยะยาว  

ตัวชี้วัดผลด าเนินการ ระยะสั้น ระยะยาว วงรอบการติดตาม 
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4.1ก(2) วิธีการเลือกและใช้ข้อมลูและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคัญอย่างมีประสิทธิผล ?  
ขอ้ก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและใช้ข้อมลูและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

         ท่ีส าคัญอย่างมีประสิทธิผล ?  
ข้อก าหนดย่อย :   โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ 
     อย่างมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบตัิการ ? 
 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่

ส าคัญอย่างมีประสทิธิผลดังข้ันตอนต่อไปนี ้
ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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4.1ก(3) วิธีการใชข้้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และตลาด 
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของนักเรียน  
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด ? 
ข้อก าหนดย่อย :   โรงเรียนด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้อยา่งไร 
(1)• เลือกและใช้ ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด (รวมถึงข้อมูลที่ประมวลผล

เก่ียวกับข้อร้องเรียน)อย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติการ 

(2)• ใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บรวบรวมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (*) 

 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของนักเรียน ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียและตลาดจากแนวทางต่อไปนี ้

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

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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4.1ก(4) ความคล่องตัวของการวัดผล   
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของโรงเรียน 

สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือท่ีไม่ได้คาดคิดท้ังภายในหรือภายนอกองค์กร ? 
 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการเพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของโรงเรียน

สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดคิดทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ด้วย
แนวทางต่อไปนี ้

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

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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   4.1ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ   
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของโรงเรียน?  
ข้อก าหนดย่อย :  (1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของโรงเรียน รวมทั้งข้อมูล 

                   เชิงเปรียบเทียบและข้อมูลนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนเหล่าน้ี ? 
(2)• โรงเรียนมีวิธีการวิเคราะห์อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทบทวนเหล่าน้ีและเพื่อท าให้ม่ันใจว่า ผลสรุปน้ันใช้ได้ ? 
(3)• โรงเรียนและผู้น าระดับสูงใช้ผลการทบทวนในเรื่องต่อไปน้ีอย่างไร ? 

(3.1)• ประเมินผลความส าเร็จของโรงเรียน ผลการด าเนินการในเชิงแข่งขันความม่ันคงทาง การเงิน และ 
    ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

(3.2)• ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของโรงเรียน และ ความท้าทายใน 
    สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนด าเนินงานอยู่รวมทั้งความจ าเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในโครงสร้าง 
    และระบบงานของโรงเรียน 
(4)• คณะกรรมการก ากับดูแลโรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการทบทวนผลการด าเนินการของโรงเรียน และความก้าวหน้าเม่ือ
เทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (*) 

 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของ
โรงเรียนด้วยแนวทางต่อไปนี ้

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach) 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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4.1ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ   
4.1ค(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ   

ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในโรงเรียน 
ข้อก าหนดย่อย :   
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการค้นหาหน่วยงานหรือการปฏิบัติการทีม่ีผลการด าเนินการที่ด ี? 
(2)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปปฏิบัติใน

ส่วนอื่นๆ ของโรงเรียน (*) ? 
 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในโรงเรียน ด้วย

แนวทางดังต่อไปนี ้
ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach) 

1  
2  

3  
4  
5  
6  
7  

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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4.1ค(2) ผลการด าเนินการในอนาคต  
ข้อก าหนดโดยรวม :  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต ? 
ข้อก าหนดย่อย :   
 (1) •โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ(ที่ระบุใน4.1ข)และข้อมูลเชิงเปรียบ 

เทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ 
ผลการด าเนินการในอนาคตเหล่าน้ีกับการคาดการณ์ผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการ(ท่ีระบุใน 2.2 ข) ? 

(2) • โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการปรบัค่าความแตกต่างดงักล่าวให้ยอมรบัได ้(Reconcile) ? 

 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตจากแนวทาง
ดังต่อไปนี ้

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
 



55 
 

 
  4.1ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและนวัตกรรม    

ข้อก าหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการน าผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ท่ีระบุใน4.1ข) 
ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีต้องน าไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม? 

ข้อก าหนดย่อย :   โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดงักล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติไปยัง 
  (1)• คณะท างานหรือระดบัปฏิบัต ิ
  (2)• ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือของโรงเรียนเพือ่ท าให้มั่นใจว่ามีความสอดคลอ้งไปในแนวทาง
เดียวกันกับโรงเรียน (*) 

        คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการน าผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ที่ระบุใน 4.1ข) ไป
ใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม จาก
แนวทางดังต่อไปนี ้

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

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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 4.2 การจัดการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ข้อก าหนดพืน้ฐาน :  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของโรงเรียน สารสนเทศ 
      และโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ? 
   คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการจัดการสินทรัพยท์างความรู้ของโรงเรียน สารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศด้วยแนวทางดังนี ้

ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach) 
1  
2  
3  
4  

5  
6  
7  

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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   4.2ก ความรู้ขององค์กร   
4.2ก(1) การจัดการความรู้   

ข้อก าหนดโดยรวม :  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของโรงเรียน ? 
ข้อก าหนดย่อย : โรงเรียนด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้อยา่งไร ? 
(1)• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
(2)• ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลูจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
(3)• ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างโรงเรียนกบันักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียผู้สง่มอบพันธมิตรและผู้ให้

ความร่วมมือ 
(4)•รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสรา้งนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการจัดการความรู้ของโรงเรียน ดังนี ้

  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach) 
1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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  4.2ก(2) การเรียนรู้ระดับองค์กร   
ข้อก าหนดโดยรวม :   โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใชอ้งค์ความรู้และทรัพยากรตา่งๆ เพ่ือให้การ

เรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การเรียนรูฝ้ัง

ลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของโรงเรียน ดังนี ้
ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัต ิ(Approach) 

1  
2  
3  
4  

5  
6  
7  

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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      4.2ข  ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4.2ข(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ   

ข้อก าหนดโดยรวม :   โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทวนสอบและท าให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมูล  
           และสารสนเทศของโรงเรียน ? 

ข้อก าหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อท าใหม้ั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์และรูปแบบอื่นมีความแม่นย า (Accuracy), ถูกต้อง (Validity), คงสภาพ(Integrity), เช่ือถือได ้
(Reliability) และเป็นปัจจุบัน 

 คณะกรรมการแผนงานมีวิธีการในการทวนสอบและท าใหม้ัน่ใจถึงคุณภาพของข้อมูล และสารสนเทศของ
โรงเรียน ดังนี ้

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

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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4.2ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ   
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศท่ีอ่อนไหว 

         หรือส าคัญมีความปลอดภัย ? 
ข้อก าหนดย่อย :  
 (1)• โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์และ

รูปแบบอื่นเป็นความลบัและสามารถเข้าถึงตามสิทธิทีเ่หมาะสม ?  
 (2)• โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบนไซเบอร์(Cyber security) ? 

 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการท าใหม้ั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวหรือ
ส าคัญ มีความปลอดภัย 

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

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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4.2ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ   
ข้อก าหนดโดยรวม:โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มัน่ใจว่าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนมีความ

พร้อมใช้งาน ? 
         ข้อก าหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ าเป็นมีความพร้อมใช้งาน ด้วย
รูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันกาลส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งนักเรียนและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย (*) 

 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการท าใหม้ั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนมี
ความพร้อมใช้งาน ดังนี ้

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

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   

 

  
 



62 
 

 
  4.2ข(4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์   

ข้อก าหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความ 
         เชื่อถือได้ปลอดภัย และใช้งานง่าย? 

 คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการท าใหม้ั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีความ
เช่ือถือได้ปลอดภัย และใช้งานง่ายดังนี ้

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

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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4.2ข(5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน   
ข้อก าหนดโดยรวม:  ในกรณีฉุกเฉิน โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ รวมท้ังข้อมูลและสารสนเทศ มีความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนอง
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิผล ? 

ในกรณีฉุกเฉิน  คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร ์รวมทัง้ข้อมลูและสารสนเทศ มีความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนักเรียน
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิผล ด้วยแนวทางต่อไปนี้ 

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

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

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

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ข้อที่..................................   
 ………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
 


