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 กิจกรรมที่ 6 การก าหนดกระบวน การน าไปปฎบิัต ิการเรียนรู้และบูรณาการการท างานในโรงเรียน  
หมวด 6 การปฏิบัติการ 

    6.1 กระบวนการท างาน   : 
ข้อก าหนดพ้ืนฐาน: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนการท างานท่ีส าคัญ? 
กลุ่มบรหิารวิชาการ มีวิธีการในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการท างานทีส่ าคัญ 

ดังนี้ 
  ข้ันที่ ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach :A) 

1  
2  
3  

4  
5  
6  
7  
8  
9  

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(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 บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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     6.1 ก การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ   
          6.1 ก (1) ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการ   
           ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของหลักสูตรและ
กระบวนการท างาน  
           ข้อก าหนดย่อย•กระบวนการท างานที่ส าคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้างและข้อก าหนดทีส่ าคัญของ
กระบวนการเหล่าน้ีคืออะไร 
 

   กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการจัดท าข้อก าหนดทีส่ าคัญของหลักสูตรและกระบวนการท างาน ดังนี ้
  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach :A) 

1  
2  

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(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 บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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6.1 ก (2) แนวคิดในการออกแบบ   
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการท างานเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีส าคัญ ? 

 ข้อก าหนดย่อย :  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการน าเทคโนโลยีใหม่ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศของ
หลักสูตร คุณค่าในมุมมองของนกัเรียน และความคล่องตัวทีอ่าจต้องม ีมาพิจารณาในกระบวนการเหล่าน้ี ? 
 

 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการท างานเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ที่ส าคัญ ดังนี ้

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

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(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 บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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     6.1ข การจัดการกระบวนการ   
6.1ข(1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ    
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมั่นใจได้อย่างไรว่า การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่าน้ีจะ
เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีส าคัญ 
ข้อก าหนดย่อย   
(1)• ตัวช้ีวัดเหล่าน้ีเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินการและคุณภาพของหลักสูตรที่ได้อย่างไร ? 
(2)• โรงเรียนใช้ตัวช้ีวัดหรือตัวช้ีวัดผลการด าเนินการทีส่ าคัญ และตัวช้ีวัดในกระบวนการอะไรในการ
ควบคุม และปรบัปรุงกระบวนการท างาน ? 
 กลุ่มบริหารวิชาการมั่นใจได้ว่า การปฏิบัตงิานประจ าวันของกระบวนการเหล่าน้ีจะเป็นไปตามข้อก าหนด
ที่ส าคัญจากข้ันตอนต่อไปนี ้

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

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(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 บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน   
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญ ? 
ข้อก าหนดย่อย  
  (1) • กระบวนการสนบัสนุนทีส่ าคัญมีอะไรบ้าง 
 (2)• โรงเรียนมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัตงิานประจ าของกระบวนการเหล่าน้ีจะเป็นไปตามข้อก าหนดที่

ส าคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 กลุ่มบริหารธุรการมีวิธีการในการก าหนดกระบวนการสนบัสนุนทีส่ าคัญ ดังนี ้

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

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่............................................................................. 
    วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. .................... 
    หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง คือ.........คู่มือครู……….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.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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6.1ข(3) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ    
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรและผลการด าเนินการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร และลดความแปรปรวน
ของกระบวนการ ? 

 

 กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อปรับปรงุหลักสูตรและผลการ
ด าเนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร และลดความแปรปรวนของกระบวนการ จาก
แนวทางต่อไปนี ้

  ข้ันที่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach :A) 
1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่............................................................................. 
    วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. .................... 
    หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง คือ.........คู่มือครู……….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.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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      6.1 ค การจัดการนวัตกรรม   
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดการนวัตกรรม ? 
ข้อก าหนดย่อย :     
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการด าเนินการตามโอกาสเชิงกลยทุธ์ที่โรงเรียนก าหนดเป็นความเสี่ยง 

(RISKS) ที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน(INTELLIGENT RISK)  
(2)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท าใหท้รัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่พร้อมใช้สนบัสนุนโอกาส

เหล่าน้ี และ 
(3)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในพจิารณายุติโอกาสเชิงกลยทุธ์ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อไปสนับสนุนโอกาสทีม่ี

ล าดับความส าคัญที่เหนือกว่า 
  ผู้น าระดับสูงมีวิธีการในการจัดการนวัตกรรม ดังต่อไปนี ้

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

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่........................................................................... 
    วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. .................... 
    หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง คือ.........คู่มือครู……….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.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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     6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  : 

ข้อก าหนดพ้ืนฐาน: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการท าให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการการปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิผล   

 

 กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการในการท าใหม้ั่นใจว่ามีการบรหิารจัดการการปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิผล ดังนี ้  

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

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(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 บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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6.2 ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
ข้อก าหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ ? 
ข้อก าหนดย่อย : โรงเรียนด าเนินการในเรือ่งต่อไปนี้อยา่งไร ? 
(1)• น าเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งปัจจัยด้านประสทิธิภาพและประสทิธิผลอื่นๆ มาใช้ในการ

พิจารณากระบวนการท างาน 
(2)• ป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความสูญเปล่า ความผิดพลาดของการให้บริการ การท างานซ ้าและซ ้าซ้อน 
(3)• ลดการสูญเสียผลิตภาพของนักเรียนให้น้อยที่สุด (*) 
(4)• ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
(5)• สร้างความสมดุลระหว่างความจ าเป็นของการควบคุมตน้ทุน กับความต้องการของนักเรียนและผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสีย 
 กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ ดังตอ่ไปนี ้

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

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้งน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(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 บรูณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I)  พบว่า (เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   
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       6.2 ข การจัดการห่วงโซ่อุปทาน   
  ข้อก าหนดโดยรวม:  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ข้อก าหนดย่อย  :  และด าเนินการในเรื่องตอ่ไปนี้อย่างไร 
(1)• เลือกผูส้่งมอบและท าใหม้ั่นใจว่าผูส้่งมอบที่โรงเรียนเลือกมีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความจ าเป็นด้าน

การปฏิบัตกิาร และพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการด าเนินการของโรงเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

(2)• วัดและประเมินผลการด าเนินการผู้สง่มอบ 
(3)• ให้ข้อมูลป้อนกลับแกผู่้สง่มอบเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง 
(4)• จัดการกบัผูส้่งมอบที่มผีลการด าเนินการที่ไม่ด ี
 กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการในการจัดการหว่งโซ่อุปทาน ด้วยข้ันตอนต่อไปนี้ 

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

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่............................................................................. 
   วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. .................... 
    หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง คือ.........คู่มือครู……….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.......................)   
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................   
………พบว่าแนวทางที่ใช้ค านึงถึงและตอบสนองตอ่ทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)   



89 
 

 
      6.2 ค การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน   

6.2 ค (1) ความปลอดภัย   
ข้อก าหนดโดยรวม:โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท าให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการท่ีปลอดภัย ? 
ข้อก าหนดย่อย : ระบบความปลอดภัยของโรงเรียนได้ค านึงถึงการปอ้งกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ 

(Inspection) การวิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลว และการท าให้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมอย่างไร? 
กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการในการท าให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัตกิารทีป่ลอดภัย ดังนี ้

 ข้ันที ่  ข้ันตอนส าคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach :A) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่............................................................................. 
    วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ................................................................................... ............................... 
   หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง คือ.........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ ………บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
 4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเรจ็ของข้ันตอน (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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6.2 ค (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน   
ข้อก าหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรเพ่ือท าให้เกดิความมั่นใจว่า โรงเรียนมีการเตรียมความ

พร้อมต่อภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน 
ข้อก าหนดย่อย :  
(1)•ระบบการเตรียมความพรอ้มต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของโรงเรียน ได้ค านึงถึงการปอ้งกัน ความ

ต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้ฟื้นฟูสูส่ภาพเดิมได้อย่างไร  
  (2)•ระบบการเตรียมความพรอ้มต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้ค านึงถึงการพึ่งพาผูส้่งมอบและ
พันธมิตรอย่างไร 

 กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการเพื่อท าใหเ้กิดความมั่นใจว่าโรงเรียนมีการเตรียมความพรอ้มต่อภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉินดังนี ้

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

2.ผู้รบัผิดชอบ(Owner)  แนวทางคือ   .................................................................................................................. 
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องน าข้ันตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่............................................................................. 
    วัตถุประสงค์ในการน าไปปฏิบัติคือ.............................................................................................. .................... 
    หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้น าข้ันตอนไปปฏิบัติจริง คือ.........คู่มือคร…ู…….แผนปฏิบัตกิาร ………บันทึกการประชุม    
           .........ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม   ............มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย............................... 
 4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความส าเรจ็ของข้ันตอน (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.......................)   


