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กิจกรรมที่ 1 กำหนดกระบวน กำรประยุกต์ใช้ กำรเรียนรูแ้ ละบูรณำกำรกำรทำงำนในโรงเรียน
หมวด 1 กำรนำองค์กร
1.1 ระบบกำรนำองค์กรของโรงเรียน (Approach : A )
ข้อกำหนดพื้นฐำน(Basic Requirement): ผู้นำระดับสูงนำองค์กรอย่ำงไร ?
ผู้นำระดับสูงมีระบบกำรนำองค์กร ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner)แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่...........................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดได้แก่............................................ เป้ำหมำย ได้แก่ ................................
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำงบูรณำกำรเพือ่ ตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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ข้อกำหนด/คำถำมระดับโดยรวม( Over all) & ข้อกำหนดย่อย(multiple requirement )
1.1ก(1) วิธีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยมของโรงเรียน
ข้อกำหนดโดยรวม : ผู้นำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยม ?
ข้อกำหนดย่อย : (1)• ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม สู่กำรปฏิบัติ โดยผ่ำน
ระบบกำรนำองค์กร (LEADERSHIP SYSTEM) ไปยังบุคลำกร ผู้ส่งมอบ พันธมิตรผู้ให้ควำมร่วมมือที่สำคัญ นักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (*)
(2)• กำรปฏิบัติตนของผู้นำระดับสูงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อค่ำนิยมขององค์กรอย่ำงไร ?

ผู้นำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ดำเนินกำรในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยมตำมขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำงบูรณำกำรเพือ่ ตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.1ก(2) วิธีกำรปฏิบัติตนของผู้นำระดับสูงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำย
และ กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม
ข้อกำหนดโดยรวม: กำรปฏิบัติตนของผู้นำระดับสูงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำย
และกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมอย่ำงไร ?
ข้อกำหนดย่อย : ผู้นำระดับสูงสร้ำงสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อสร้ำงสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงไร ?

กำรปฏิบัติตนของผู้นำระดับสูงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำร
ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม ดังแนวทำงต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำเป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำงบูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.1ก(3) วิธีกำรดำเนินกำรทำให้โรงเรียนประสบควำมสำเร็จในปัจจุบันและอนำคต
ข้อกำหนดโดยรวม : ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรทำให้โรงเรียนประสบควำมสำเร็จในปัจจุบนั และอนำคต ?
ข้อกำหนดย่อย : และดำเนินกำร อย่ำงไร ในเรื่องต่อไปนี้
(1)• สร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของโรงเรียน ให้บรรลุตำมพันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์ กำรเป็นผู้นำในด้ำนผลกำรดำเนินกำรและกำรเรียนรู้ระดับองค์กรและกำรเรียนรู้ของบุคลำกรทุกกลุ่ม
(2)• สร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำสู่นักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง และเสริมสร้ำงควำมรัก
ควำมผูกพันของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน
(3)• สร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมและยอมรับควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงรอบด้ำน กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และควำมคล่องตัวขององค์กร
(4)• กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทักษะควำมเป็นผู้นำให้กับบุคลำกร กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนทุกกิจกรรมของโรงเรียน กำร
วำงแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับภำระงำนใหม่ที่ได้รับมอบหมำย และกำรพัฒนำผู้นำในอนำคต

ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรในกำรทำให้โรงเรียนประสบควำมสำเร็จในปัจจุบันและอนำคต ด้วยแนวทำงดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัติตำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.1 ข(1) วิธีกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน
ข้อกำหนดโดยรวม: ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน?
ข้อกำหนดย่อย : และดำเนินกำรอย่ำงไรในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1)• กระตุ้นให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ และเป็นไปในลักษณะสองทิศทำง รวมทั้งกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่ำงมี
ประสิทธิผลตำมที่เห็นสมควร
(2)• สื่อสำรให้ทรำบถึงกำรตัดสินใจที่สำคัญและควำมจำเป็นต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
(3)• เพื่อเสริมสร้ำงให้มีผลกำรดำเนินกำรที่ดี และให้ควำมสำคัญกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีบทบำทโดยตรง
ในกำรจูงใจบุคลำกรซึ่งหมำยรวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรให้รำงวัลและยกย่องชมเชย

ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรทุกคนในโรงเรียนด้วยแนวทำงดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.1ข(2) วิธีกำรทำให้ครู บุคลำกรเกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่ำนิยมของโรงเรียน
ข้อกำหนดโดยรวม : ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรอย่ำงไรให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร ?
ข้อกำหนดย่อย : และดำเนินกำรอย่ำงไร ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)• มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุผลกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของโรงเรียนอย่ำงจริงจัง
(2)• ทำให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมและยอมรับควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้ ผลเสียอย่ำงรอบด้ำน
(INTELLIGENT RISK Taking) และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
(3)• ระบุสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและกำรตั้งควำมคำดหวังต่อผลกำรดำเนินกำรที่ทำให้เกิดควำมสมดุล
ของคุณค่ำ (Value) ระหว่ำงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้นำระดับสูงดำเนินกำรให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังเพือ่ ให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมของ
องค์กรด้วยแนวทำงดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัติตำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.2 วิธีกำรหรือระบบกำกับดูแลโรงเรียนและทำให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ข้อกำหนดพื้นฐำน : โรงเรียนดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรกำกับดูแลและทำให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ?

โรงเรียนดำเนินกำรในกำรกำกับดูแลและทำให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยแนวทำงดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัต(ิ Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม
..........มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.2ก(1) วิธีกำรดำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรกำกับดูแลที่มีควำมรับผิดชอบ
ข้อกำหนดโดยรวม: โรงเรียนดำเนินกำรอย่ำงไรเพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรกำกับดูแลที่มีควำมรับผิดชอบ ?
ข้อกำหนดย่อย : โรงเรียนดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรทบทวนและทำให้ประสบควำมสำเร็จในเรื่องต่ำงๆ ที่สำคัญในระบบ
กำรกำกับดูแลโรงเรียนต่อไปนี้
(1)• ภำระควำมรับผิดชอบในกำรกระทำของผู้นำระดับสูง (2)• ภำระควำมรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์
(3)• ภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน
(4)• ควำมโปร่งใสของกำรดำเนินกำร
(5)• กำรสรรหำกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำกับดูแลโรงเรียน และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรกำกับดูแลโรงเรียน (*)
(6)• กำรตรวจสอบภำยในและภำยนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผล
(7)• กำรปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)
(8)• กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้นำระดับสูง

โรงเรียนดำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรกำกับดูแลที่มีควำมรับผิดชอบด้วยแนวทำงต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่...............................................................................

วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่

………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.2ก(2) วิธีกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรของผู้นำระดับสูง
ข้อกำหนดโดยรวม : โรงเรียนประเมินผลกำรดำเนินกำรของผู้นำระดับสูงอย่ำงไร ?
ข้อกำหนดย่อย :
(1)• โรงเรียนใช้กำรประเมินผลกำรดำเนินกำรเหล่ำนี้ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของผู้นำระดับสูง อย่ำงไร ?
(2)• ผู้นำระดับสูงและคณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กรใช้ผลกำรประเมินข้ำงต้นไปพัฒนำตนเองและปรับปรุงประสิทธิผล
ในกำรนำองค์กร

โรงเรียนประเมินผลกำรดำเนินกำรของผู้นำระดับสูงด้วยแนวทำงดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่........คู่มือครู …….แผนปฏิบัติกำร ………บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.2ข(1) วิธีกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะที่มีต่อหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ
และกำรปฏิบัติกำร
ข้อกำหนดโดยรวม : โรงเรียนได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะที่มีต่อหลักสูตร กำรจัดกำรศึกษำ และ
กำรปฏิบัติกำรอย่ำงไร ?
ข้อกำหนดย่อย : โรงเรียนดำเนินกำรอย่ำงไร ? ในเรื่องต่อไปนี้
(1)• กำรดำเนินกำรในกรณีที่หลักสูตรและกำรดำเนินงำนของโรงเรียนมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
(2)• กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะ (Public Concerns)ที่มีต่อหลักสูตรและกำรปฏิบัติกำรในอนำคต
(3)• กำรเตรียมกำรเชิงรุกต่อควำมกังวลและผลกระทบเหล่ำนี้ ทั้งนี้รวมถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกระบวนกำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิผล (*)
(4)• โรงเรียนมีกระบวนกำร ตัวชี้วัด และเป้ำประสงค์ที่สำคัญอะไรเพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับที่
กำหนด หรือดีกว่ำที่กำหนด (*)
(5)• โรงเรียนมีกระบวนกำร ตัวชี้วัดและเป้ำประสงค์ที่สำคัญอะไร ในกำรดำเนินกำรเรื่องควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และกำรปฏิบัติกำรของโรงเรียน

โรงเรียนได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสำธำรณะทีม่ ีต่อหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ปฏิบัติกำร โดยใช้แนวทำงดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่...............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .......คู่มือครู ….ปรำกฏในแผนปฏิบัติกำร … บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่

………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผู้ปกครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี (ผลลัพธ์แสดงในข้อ
.......................)
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1.2ข(2) วิธีดำเนินกำรในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำปฏิสัมพันธ์ทุกด้ำนขององค์กรเป็นไป
อย่ำงมีจริยธรรม
ข้อกำหนดโดยรวม : โรงเรียนมีกำรดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำปฏิสัมพันธ์ทุกด้ำนของ
องค์กรเป็นไปอย่ำงมีจริยธรรม ?
ข้อกำหนดย่อย :
(1)• โรงเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรติดตำมและดำเนินกำรในกรณีที่มีกำรกระทำที่ขัดต่อกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม?
(2)• โรงเรียนมีกระบวนกำร ตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดที่สำคัญอะไรในกำรส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมี
จริยธรรมภำยใต้โครงสร้ำงระบบกำรกำกับดูแลโรงเรียน รวมทั้งกำรปฏิสัมพันธ์กับบุคลำกรนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริกำร อีกทั้งสถำบันอุดมศึกษำ สถำนประกอบกำร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ?

โรงเรียนมีกำรดำเนินกำรในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำปฏิสมั พันธ์ทุกด้ำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมี
จริยธรรม ด้วยแนวทำงดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่..............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ........คู่มือครู ….แผนปฏิบัติกำร…… บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.2ค(1) วิธีกำรที่โรงเรียนคำนึงถึงควำมผำสุกและผลประโยชน์ของสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์
และกำรปฏิบัติกำรประจำวัน
ข้อกำหนดโดยรวม : โรงเรียนคำนึงถึงควำมผำสุกและผลประโยชน์ของสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ และ
กำรปฏิบัติกำรประจำวันอย่ำงไร ?
ข้อกำหนดย่อย : โรงเรียนมีส่วนในกำรสร้ำงควำมผำสุกแก่สังคมอย่ำงไร โดยผ่ำนระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ของโรงเรียนที่มีอยู่ ?

โรงเรียนคำนึงถึงควำมผำสุกและผลประโยชน์ของสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ และกำรปฏิบัติกำร
ประจำวัน โดยใช้แนวทำงดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner)แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่..............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง ได้แก่ ..........คู่มือครู ….แผนปฏิบัติกำร…… บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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1.2ค(2) วิธีดำเนินกำรสนับสนุนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญของโรงเรียน
ข้อกำหนดโดยรวม : โรงเรียนดำเนินกำรสนับสนุนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญของโรงเรียนอย่ำงไร?
ข้อกำหนดย่อย :
(1)• โรงเรียนมีวิธีกำรกำหนดกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) เข้ำไปมีส่วนร่วม
สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญอย่ำงไร ?
(2)• ชุมชนที่สำคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้ำง ? และมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดชุมชนที่สำคัญดังกล่ำว ?
(3)• ผู้นำระดับสูงและบุคลำกร ร่วมมือกันในกำรพัฒนำชุมชนนั้นอย่ำงไร ?

โรงเรียนดำเนินกำรสนับสนุนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญของโรงเรียน ด้วยแนวทำงดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach : A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทำงคือ.........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัตติ ำมขั้นตอน (Deployment:D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรนำไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำได้นำขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู…….แผนปฏิบัติกำร ……บันทึกกำรประชุม
.........สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม ............มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของฝ่ำย................................
4. วิธีกำรติดตำม วัดผลประเมินผลควำมสำเร็จของขั้นตอน (Learning: L) ได้แก่
………มีกำรกำหนดตัวชี้วัดคือ..............................................................................ค่ำ เป้ำหมำยคือ...............
…..….มีวงรอบติดตำมผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้ำหมำย....ทุกสัปดำห์……ทุกเดือน….ทุกภำคเรียน..ปีละครัง้
……….มีกำรปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ จำกกำรทบทวนติดตำมตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือแนวทำง บูรณำกำรเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่ำ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบควำมต้องกำรของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่ำแนวทำงที่ใช้เริ่มมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่ำแนวทำงที่ใช้คำนึงถึงและตอบสนองต่อทิศทำงกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)

