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กิจกรรมที่ 2 การกาหนดกระบวน การนาไปปฎิบัติ การเรียนรู้และบูรณาการการทางานในโรงเรียน
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
4.1 วิธีการ วัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการของโรงเรียน
ข้อกาหนดพืน้ ฐาน : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการของโรงเรียน ?

คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีแนวทางในการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการดาเนินการของ
โรงเรียน ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.1ก(1) วิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจาวันและผลการดาเนินการ
โดยรวมของโรงเรียน
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจาวัน
และผลการดาเนินการโดยรวมของโรงเรียน ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
(1)• เลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติการประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวมของโรงเรียน

คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการ
ประจาวัน และผลการดาเนินการโดยรวมของโรงเรียน ด้วยแนวทางดังต่อไปนี
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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(2)• ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โรงเรียน มีตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินการอะไรบ้างรวมทัง้ ตัวชี้วัดด้านการเงินทีส่ าคัญทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้รับการติดตามบ่อย
เพียงใด
ตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ าร
โรงเรียน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการเงินที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปรากฏในตาราง........
ตาราง.....แสดงตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ โรงเรียน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการเงินทีส่ าคัญทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว
ตัวชี้วัดผลดาเนินการ

ระยะสั้น ระยะยาว

วงรอบการติดตาม
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4.1ก(2) วิธีการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญอย่างมีประสิทธิผล ?
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
ที่สาคัญอย่างมีประสิทธิผล ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญ
อย่างมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบตั ิการ ?
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่
สาคัญอย่างมีประสิทธิผลดังขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ........คู่มือครู…….แผนปฏิบัตกิ าร……… 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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.1ก(3) วิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของนักเรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
(1)• เลือกและใช้ ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด (รวมถึงข้อมูลที่ประมวลผล
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน)อย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติการ
(2)• ใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บรวบรวมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (*)

คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของนักเรียน ผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียและตลาดจากแนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่.......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ........คู่มือครู…….แผนปฏิบัตกิ าร……… 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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.1ก(4) ความคล่องตัวของการวัดผล
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดาเนินการของโรงเรียน
สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดคิดทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ?
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดาเนินการของโรงเรียน
สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดคิดทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ด้วย
แนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่.......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ........คู่มือครู…….แผนปฏิบัตกิ าร……… 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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.1ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถของโรงเรียน?
ข้อกาหนดย่อย : (1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใช้ตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญของโรงเรียน รวมทั้งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบและข้อมูลนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนเหล่านี้ ?
(2)• โรงเรียนมีวิธีการวิเคราะห์อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทบทวนเหล่านี้และเพื่อทาให้มั่นใจว่า ผลสรุปนั้นใช้ได้ ?
(3)• โรงเรียนและผู้นาระดับสูงใช้ผลการทบทวนในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร ?
(3.1)• ประเมินผลความสาเร็จของโรงเรียน ผลการดาเนินการในเชิงแข่งขันความมั่นคงทาง การเงิน และ
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
(3.2)• ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของโรงเรียน และ ความท้าทายใน
สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนดาเนินงานอยู่รวมทั้งความจาเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในโครงสร้าง
และระบบงานของโรงเรียน
(4)• คณะกรรมการกากับดูแลโรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการทบทวนผลการดาเนินการของโรงเรียน และความก้าวหน้าเมื่อ
เทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (*)

คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถของ
โรงเรียนด้วยแนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7

2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่.............................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ........คู่มือครู…….แผนปฏิบัตกิ าร……… 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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.1ค การปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.1ค(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ

ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในโรงเรียน
ข้อกาหนดย่อย :
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือการปฏิบัติการทีม่ ีผลการดาเนินการที่ดี ?
(2)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาไปปฏิบัติใน
ส่วนอื่นๆ ของโรงเรียน (*) ?
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในโรงเรียน ด้วย
แนวทางดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ........คู่มือครู…….แผนปฏิบัตกิ าร……… 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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.1ค(2) ผลการดาเนินการในอนาคต
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต ?
ข้อกาหนดย่อย :
(1) •โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ(ที่ระบุใน4.1ข)และข้อมูลเชิงเปรียบ
เทียบและเชิงแข่งขันที่สาคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์
ผลการดาเนินการในอนาคตเหล่านีก้ ับการคาดการณ์ผลการดาเนินการของแผนปฏิบัติการ(ที่ระบุใน 2.2 ข) ?
(2) • โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการปรับค่าความแตกต่างดังกล่าวให้ยอมรับได้ (Reconcile) ?
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตจากแนวทาง
ดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่.......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริง คือ........คู่มือครู…….แผนปฏิบัติการ…… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน ( Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพือ่ ตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.1ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการนาผลการทบทวนผลการดาเนินการ (ที่ระบุใน4.1ข)
ไปใช้จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนาไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดลาดับความสาคัญและโอกาสดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติไปยัง
(1)• คณะทางานหรือระดับปฏิบัติ
(2)• ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือของโรงเรียนเพือ่ ทาให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันกับโรงเรียน (*)
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการนาผลการทบทวนผลการดาเนินการ (ที่ระบุใน 4.1ข) ไป
ใช้จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนาไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม จาก
แนวทางดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริงคือ.......คู่มือครู…….แผนปฏิบัติการ………บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย..............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน( Learning :L) ได้แก่ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพือ่ ตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อกาหนดพืน้ ฐาน : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของโรงเรียน สารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ?
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของโรงเรียน สารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยแนวทางดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ (Deployment:D) ได้แก่......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริงคือ........คู่มือครู…….แผนปฏิบัตกิ าร………บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน( Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพือ่ ตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.2ก ความรู้ขององค์กร
4.2ก(1) การจัดการความรู้

ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของโรงเรียน ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร ?
(1)• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
(2)• ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างความรู้ใหม่
(3)• ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียผู้สง่ มอบพันธมิตรและผู้ให้
ความร่วมมือ
(4)•รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ทเี่ กี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการจัดการความรู้ของโรงเรียน ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัต(ิ Deployment:D) ได้แก่......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ........คู่มือครู…….แผนปฏิบัตกิ าร……… 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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.2ก(2) การเรียนรู้ระดับองค์กร
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การ
เรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของโรงเรียน
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การเรียนรูฝ้ ัง
ลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของโรงเรียน ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ (Deployment:D) ได้แก่.....................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ........คู่มือครู……….แผนปฏิบัตกิ าร…… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน ( Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพือ่ ตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.2ข ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2ข(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทวนสอบและทาให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมูล
และสารสนเทศของโรงเรียน ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอื่นมีความแม่นยา (Accuracy), ถูกต้อง (Validity), คงสภาพ(Integrity), เชื่อถือได้
(Reliability) และเป็นปัจจุบัน
คณะกรรมการแผนงานมีวิธีการในการทวนสอบและทาให้มนั่ ใจถึงคุณภาพของข้อมูล และสารสนเทศของ
โรงเรียน ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .........คู่มือครู…….แผนปฏิบัติการ…… บันทึกการประชุม
.........สาเนาเอกสารประกอบการประชุม ............มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของฝ่าย...............................
4. วิธีการติดตาม วัดผลประเมินผลความสาเร็จของขั้นตอน ( Learning :L) ได้แก่
………มีการกาหนดตัวชี้วัดคือ............................................................................ค่า เป้าหมายคือ.................
…..….กาหนดวงรอบติดตามผลตัวชี้วัดเทียบกับเป้าหมาย….ทุกสัปดาห์…ทุกเดือน….ทุกภาคเรียน...ปีละครั้ง
……….มีการปรับปรุงแนวทางที่ใช้ จากการทบทวนติดตามตัวชี้วัดได้แก่.......................................................
5. การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทาง บูรณาการเพือ่ ตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.2ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหว
หรือสาคัญมีความปลอดภัย ?
ข้อกาหนดย่อย :
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ
รูปแบบอื่นเป็นความลับและสามารถเข้าถึงตามสิทธิทเี่ หมาะสม ?
(2)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบนไซเบอร์(Cyber security) ?
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวหรือ
สาคัญ มีความปลอดภัย
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่......................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .......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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.2ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อกาหนดโดยรวม:โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มนั่ ใจว่าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนมีความ
พร้อมใช้งาน ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ขอ้ มูลและสารสนเทศทีจ่ าเป็นมีความพร้อมใช้งาน ด้วย
รูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันกาลสาหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย (*)
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนมี
ความพร้อมใช้งาน ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D) ได้แก่.........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริงคือ........คู่มือครู …….แผนปฏิบัตกิ าร………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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.2ข(4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความ
เชื่อถือได้ปลอดภัย และใช้งานง่าย?
คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการทาให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีความ
เชื่อถือได้ปลอดภัย และใช้งานง่ายดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(Deployment:D)ได้แก่..........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัตจิ ริง คือ .........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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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4.2ข(5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน
ข้อกาหนดโดยรวม: ในกรณีฉุกเฉิน โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศ มีความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิผล ?
ในกรณีฉุกเฉิน คณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการในการทาให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ รวมทัง้ ข้อมูลและสารสนเทศ มีความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนักเรียน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิผล ด้วยแนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ (Approach)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัต(ิ Deployment:D)ได้แก่..........................................................................
วัตถุประสงค์ในการนาไปปฏิบัติคือ..................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้นาขั้นตอนไปปฏิบัติจริง คือ.......คู่มือครู….แผนปฏิบัตกิ าร……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.......................)
..…….แนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)

