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กิจกรรมที่ 2 การกาหนดกระบวน การนาไปปฎิบัติ การเรียนรูแ้ ละบูรณาการการทางานในโรงเรียน
หมวด 2 กลยุทธ์•
2.1 วิธีการในการจัดทากลยุทธ์
ข้อกาหนดพื้นฐาน : โรงเรียนมีวิธีการในการจัดทากลยุทธ์อย่างไร ?
คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์มีวิธีการในการจัดทากลยุทธ์ ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ (Deployment :D) ได้แก่...........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง ได้แก่.........คู่มอื ครู …….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย................................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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2.1ก(1) วิธีการในการวางแผนกลยุทธ์
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ ?
ข้อกาหนดย่อย:
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทาให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว ?
(2)• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้คานึงถึงความจาเป็นที่อาจเกิดขึ้นใน โรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร ?
(2.1)• การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม และลาดับความสาคัญของแผนงานต่างๆ ใน การเปลี่ยนแปลง
(2.2)• ความคล่องตัว (Organizational Agility)
(2.3)• ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ (Operational Flexibility)
(2.4)• ขั้นตอนที่สาคัญของการจัดทาแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง? และผู้ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญมีใครบ้าง ?
(2.5)• กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร ?

คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์มีวิธีการในการวางแผนกลยุทธ์ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ .....................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง ได้แก่ .........คูม่ ือครู……….แผนปฏิบัติการ…… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย................................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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2.1ก(2) วิธีการตัดสินใจว่าจะเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้านที่จะดาเนินการ (ทาให้เกิดนวัตกรรมของโรงเรียน)
ข้อกาหนดโดยรวม: กระบวนการจัดทากลยุทธ์ของโรงเรียนกระตุ้นและทาให้เกิดนวัตกรรมอย่างไร?
ข้อกาหนดย่อย: (1) • โรงเรียนกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (STRATEGY OPPORTUNITIES) อย่างไร ?
(2) • โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่าจะเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ผ่าน
การประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านเรื่องใดบ้างที่จะดาเนินการ ?
(3) • โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของโรงเรียน คืออะไร ?

ขั้นตอนการจัดทากลยุทธ์ของโรงเรียนกระตุ้นและทาให้เกิดนวัตกรรมจากการเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์
และความเสี่ยงทีผ่ ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
กระบวนการจัดทากลยุทธ์ของโรงเรียนกระตุ้นและทาให้เกิดนวัตกรรม ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
โรงเรียนกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (STRATEGY OPPORTUNITIES) ด้วยหลักคิดและแนวทางดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ
1
2
3
4
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ผลการเลือกกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์จากกลยุทธ์ ปรากฏตามตาราง...............
ตาราง แสดงผลการเลือกกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์จากกลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์หลัก
โอกาสเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5

2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ ( Deployment :D) ได้แก่........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..............................................................................................................
หลักฐานที่แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครัง้
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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2.1ก(3) วิธีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศใน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ?
ข้อกาหนดย่อย : ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนี้โรงเรียนคานึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้อย่างไร ?
(1) • ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
(2) • ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความสาเร็จในอนาคตของโรงเรียน
(3) • ความเปลี่ยนแปลงทีม่ ีโอกาสจะเกิดขึ้นด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
(4) • จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และสารสนเทศ
(5) • ความสามารถของโรงเรียนในการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์มีวิธีการในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศใน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ดังขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ (Deployment:D) ได้แก่...........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง ได้แก่........คู่มือครู………. แผนปฏิบัติการ …… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย................................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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2.1ก(4) วิธีการตัดสินใจเรื่องระบบงานเพื่อช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ข้อกำหนดโดยรวม : ระบบงำนทีส่ ำคัญของโรงเรียนคืออะไร ?
ระบบงานทีส่ าคัญของโรงเรียน มี...............ระบบงาน ได้แก่
1.ระบบ........................................................... 2.ระบบ......................................................................
1.ระบบ....
2. ระบบ....
1.1 กระบวนการ..
2.1 กระบวนการ...
1.2 กระบวนการ..
1) กระบวนการ..
1.3 กระบวนการ..
2) กระบวนการ...
1.4 กระบวนการ..
3) กระบวนการ
1.5 กระบวนการ..
2.2 กระบวนการ..
1) กระบวนการ...
2) กระบวนการ..
3) กระบวนการ..
ข้อกาหนดย่อย :
(1) • คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์มีวิธีการในการตัดสินใจเรือ่ งระบบงานเพือ่ ช่วยให้โรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ปรากฏตามตาราง........ ดังนี้
ตาราง...........แสดงการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเรื่องระบบงานเพื่อช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กระบวนการ
หลักสูตรและการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การตรวจสอบคุณภาพ
การจัดซื้อ จัดจ้าง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ก.หลัก ก.สนับสนุน หน่วยงานรับผิดชอบ


วิชาการ/แนะแนว/

ภาระหน้าทีห่ ลัก
รับสมัคร รับนักเรียน จัดหลักสูตร การจัดชั้นเรียน
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(2) • โรงเรียนมีวิธีการในการตัดสินใจว่ากระบวนการทีส่ าคัญใดจะดาเนินการโดย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
(3) • การตัดสินใจเหล่านี้ได้คานึงถึงสมรรถนะหลักของโรงเรียน และสมรรถนะหลักของผู้สง่ มอบและ
พันธมิตร ที่มีศักยภาพ ด้วยแนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
วิธีการตัดสินใจว่ากระบวนการทีส่ าคัญใดจะดาเนินการโดย ผู้สง่ มอบและพันธมิตรปรากฏตามตาราง..........
มีดังนี้
ตาราง...... แสดงวิธีการตัดสินใจว่ากระบวนการทีส่ าคัญใดจะดาเนินการโดย ผู้สง่ มอบและพันธมิตร
กระบวนการ

หลักสูตรและการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การตรวจสอบคุณภาพ
การจัดซื้อ จัดจ้าง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
อาคาร สถานที่ สนามกีฬา
หอประชุม

พันธมิตร

ผู้สง่ มอบ หน่วยงานรับผิดชอบ
วิชาการ/แนะแนว/

ภาระหน้าทีห่ ลัก

21

(4) • โรงเรียนมีวิธีการในกาหนดสมรรถนะหลัก และระบบงานในอนาคตของโรงเรียน ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ........................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่............................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..............................................................................................................
หลักฐานที่แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)

22

2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของโรงเรียน กรอบเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าประสงค์ (GOALS) ที่สาคัญ
ข้อกาหนดโดยรวม : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลา
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น ?
ข้อกาหนดย่อย :
(1)• เป้าประสงค์ (GOALS) ที่สาคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง ?
(2)• การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (ถ้ามี) ในด้านหลักสูตร นักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตรและการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง ?
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทสี่ าคัญของโรงเรียนกรอบเวลาทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นปรากฏตามตาราง
...........ดังนี้
ตาราง....แสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของโรงเรียนตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สาคัญ
เป้าประสงค์
กรอบเวลา
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2.1ข(1) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในด้านหลักสูตร นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร และการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ ปรากฏตามตาราง..............ดังนี้
ตาราง..........แสดงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในด้านหลักสูตร นักเรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
และการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้
ด้าน
การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญช่วงปี พ.ศ.2560-2562
1.หลักสูตร

2.นักเรียนและผู้ปกครอง

3.ผู้สง่ มอบ

4.พันธมิตร
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2.1ข(2) วิธีการสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกับความต้องการที่
หลากหลายและแข่งขันกันเองในโรงเรียน
ข้อกาหนดโดยรวม : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสามารถสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่าง
ความต้องการที่หลากหลายและแข่งขันกันเองในโรงเรียนได้อย่างไร ?
ข้อกาหนดย่อย : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนดาเนินการเรื่องต่อไปนี้อย่างไร ?
(1)• ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของโรงเรียน ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์
(2)• สร้างความสมดุลระหว่างกรอบเวลาระยะสั้นระยะยาว
(3)• สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียทีส่ าคัญทัง้ หมด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสามารถสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความต้องการทีห่ ลากหลาย
และแข่งขันกันเองในโรงเรียนได้ด้วยแนวทาง ดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ ( Deployment :D ) ได้แก่........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ.......................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ ........คูม่ ือครู ….แผนปฏิบัติการ …… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย................................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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2.2 กระบวนการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ข้อกาหนดพื้นฐาน(Basic Requirement) : โรงเรียนนากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร ?
คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์นากลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วยแนวทาง ดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ........................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ (Deployment :D) ได้แก่..............................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..............................................................................................................
หลักฐานที่แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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2.2ก(1) วิธีการจัดทาแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียน
ข้อกาหนดโดยรวม : แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียนมีอะไรบ้าง ?
ข้อกาหนดย่อย (1)• แผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อะไรบ้าง และ
(2)• โรงเรียนมีวิธีการในการจัดทาแผนปฏิบัติการอย่างไร?
แผนปฏิบัติการทัง้ ระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียนมีแนวทางการจัดทา ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ .......................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ ( Deployment :D) ได้แก่.........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..............................................................................................................
หลักฐานที่แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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2.2ก(2) วิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ?
ข้อกาหนดย่อย :
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรผู้สง่ มอบและ
พันธมิตรทีส่ าคัญ(*)?
(2)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรเพื่อจะทาให้มั่นใจว่าผลการดาเนินการที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการจะบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทสี่ าคัญและมีความยั่งยืน ?
คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์มีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสูก่ ารปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ………………………………………………………………………………………………………..
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่..............................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..............................................................................................................
หลักฐานที่แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)

28

2.2 ก (3) วิธีการทาให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การจนประสบความสาเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน (การจัดสรรงบประมาณ)
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนทาอย่างไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ พร้อมใช้
ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน ?
ข้อกาหนดย่อย
(1)• โรงเรียนมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ?
(2)• โรงเรียนจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าวอย่างไร เพื่อทาให้เกิดความมั่นใจ
ถึงความมั่นคงทางการเงินของโรงเรียน ?
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment :D) ได้แก่..............................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..............................................................................................................
หลักฐานที่แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร
ข้อกาหนดโดยรวม : แผนด้านบุคลากรที่สาคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ทั้งระยะสั้น และระยะยาวมีอะไรบ้าง
ข้อกาหนดย่อย :• แผนดังกล่าวได้คานึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีด ความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรอย่างไร ?
แผนด้านบุคลากรทีส่ าคัญทีส่ นับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น
และระยะยาวได้คานึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทีเ่ กี่ยวข้องกับความต้องการ
ด้านขีด ความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร ดังนี้
ปี พ.ศ.
2560
2561
2562

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาครู

แผนฯ
ระยะสั้น

แผน
ระยะยาว

1.
2.
1.
2.
1.
2.

2.2ก(5) ตัวชี้วัดผลการดาเนินการ
ข้อกาหนดโดยรวม : ตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามความสาเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง ?
ตัวชี้วัดผลการดาเนินการทีส่ าคัญที่ใช้ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการปรากฏตาม
ตาราง............ ดังนี้
ตาราง...........แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดผลดาเนินการที่สาคัญใช้ติดตามความสาเร็จ

30

ข้อกาหนดย่อย • โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างให้องค์กรดาเนินการสอดคล้อง ไปในแนวทางเดียวกัน (ALIGNMENT)
คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์มีวิธีการเพื่อทาให้ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างให้
องค์กรดาเนินการสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ดังขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ………………………………………………………………………………………………………
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ ( Deployment :D) ได้แก่........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..............................................................................................................
หลักฐานที่แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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2.2 ก (6) วิธีการคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวของโรงเรียนตามตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดที่ระบุไว้
ข้อกาหนดโดยรวม : การคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ของโรงเรียนตามตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดที่ระบุไว้มีอะไรบ้าง ?
การคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียนตาม
ตัวชี้วัดที่ระบุไว้มี ดังตาราง......................
ตาราง..... แสดงการคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของโรงเรียนตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
ค่าเป้าหมาย
การคาดการณ์
ค่าที่แตกต่าง
การปรับค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
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ข้อกาหนดย่อย :
(1) • ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่ง
(Competitors) หรือของโรงเรียนในระดับที่เทียบเคียงกันได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่สาคัญ (KEY PERFORMANCE) (*)
(2)• โรงเรียนจะทาอย่างไรหากพบว่ามีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือกับโรงเรียนในระดับที่เทียบเคียงกันได้ ?

ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัด เมือ่ เปรียบเทียบกับผลของคู่แข่ง(Competitors)
หรือของโรงเรียนในระดับทีเ่ ทียบเคียงกันได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงทีส่ าคัญ (KEY PERFORMANCE)
และปรากฏในตาราง............
ตาราง............ แสดงผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับผลของ
คู่แข่ง(Competitors) หรือของโรงเรียนในระดับที่เทียบเคียงกันได้ และเมือ่ เปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงทีส่ าคัญ
(KEY PERFORMANCE)
ตัวชี้วัดที่

การคาดการณ์
ผลของคู่แข่ง
ค่าที่แตกต่าง
การปรับค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

คณะกรรมการ……………………..มีแนวทางหากพบว่ามีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือกับโรงเรียนใน
ระดับทีเ่ ทียบเคียงกันได้ ดังนี้
1………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.2 ข วิธีการปรับเปลี่ยนและนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน
และนาไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลี่ยนและนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติใน
กรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนและนาไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ?
ในการปรับเปลี่ยนและนาแผนปฏิบัตกิ ารไปปฏิบัติในกรณีทสี่ ถานการณ์บงั คับให้ตอ้ งปรับแผนและนาไป
ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการจัดทากลยุทธ์มีวิธีการดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ………………………………………………………………………………………………………….
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ ( Deployment :D ) ได้แก่.........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..............................................................................................................
หลักฐานที่แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริง ได้แก่ .........คู่มือครู……….แผนปฏิบัติการ……… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน (Learning:L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)

