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กิจกรรมที่ 6 การกาหนดกระบวน การนาไปปฎิบัติ การเรียนรู้และบูรณาการการทางานในโรงเรียน
หมวด 6 การปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน :
ข้อกาหนดพื้นฐาน: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการทางานที่สาคัญ?
กลุ่มบริหารวิชาการ มีวิธีการในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการทางานทีส่ าคัญ
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..................................................................................................................
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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.1 ก การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ
6.1 ก (1) ข้อกาหนดของหลักสูตรและกระบวนการ
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของหลักสูตรและ
กระบวนการทางาน
ข้อกาหนดย่อย•กระบวนการทางานที่สาคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้างและข้อกาหนดทีส่ าคัญของ
กระบวนการเหล่านี้คืออะไร
กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการจัดทาข้อกาหนดทีส่ าคัญของหลักสูตรและกระบวนการทางาน 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..................................................................................................................
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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.1 ก (2) แนวคิดในการออกแบบ
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการทางานเพื่อให้
เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการนาเทคโนโลยีใหม่ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศของ
หลักสูตร คุณค่าในมุมมองของนักเรียน และความคล่องตัวทีอ่ าจต้องมี มาพิจารณาในกระบวนการเหล่านี้ ?
กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการทางานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ที่สาคัญ 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..................................................................................................................
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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.1ข การจัดการกระบวนการ
6.1ข(1) การนากระบวนการไปปฏิบัติ
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมั่นใจได้อย่างไรว่า การปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเหล่านี้จะ
เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ
ข้อกาหนดย่อย
(1)• ตัวชี้วัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับผลการดาเนินการและคุณภาพของหลักสูตรที่ได้อย่างไร ?
(2)• โรงเรียนใช้ตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการทีส่ าคัญ และตัวชี้วัดในกระบวนการอะไรในการ
ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการทางาน ?
กลุ่มบริหารวิชาการมั่นใจได้ว่า การปฏิบัตงิ านประจาวันของกระบวนการเหล่านีจ้ ะเป็นไปตามข้อกาหนด
ที่สาคัญจากขั้นตอนต่อไปนี้
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.........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.......................)

83

6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ ?
ข้อกาหนดย่อย
(1) • กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญมีอะไรบ้าง
(2)• โรงเรียนมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัตงิ านประจาของกระบวนการเหล่านีจ้ ะเป็นไปตามข้อกาหนดที่
สาคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มบริหารธุรการมีวิธีการในการกาหนดกระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญ 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..................................................................................................................
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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.1ข(3) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรและผลการดาเนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร และลดความแปรปรวน
ของกระบวนการ ?
กลุ่มบริหารวิชาการมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและผลการ
ดาเนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร และลดความแปรปรวนของกระบวนการ จาก
แนวทางต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.1 ค การจัดการนวัตกรรม
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดการนวัตกรรม ?
ข้อกาหนดย่อย :
(1)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการดาเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่โรงเรียนกาหนดเป็นความเสี่ยง
(RISKS) ที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน(INTELLIGENT RISK)
(2)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่พร้อมใช้สนับสนุนโอกาส
เหล่านี้ และ
(3)• โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในพิจารณายุติโอกาสเชิงกลยุทธ์ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อไปสนับสนุนโอกาสทีม่ ี
ลาดับความสาคัญที่เหนือกว่า
ผู้นาระดับสูงมีวิธีการในการจัดการนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
2. ผู้รับผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3. ผู้เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ :
ข้อกาหนดพื้นฐาน: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการทาให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการการปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิผล
กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการในการทาให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการการปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิผล 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..................................................................................................................
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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.2 ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ ?
ข้อกาหนดย่อย : โรงเรียนดาเนินการในเรือ่ งต่อไปนี้อย่างไร ?
(1)• นาเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มาใช้ในการ
พิจารณากระบวนการทางาน
(2)• ป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความสูญเปล่า ความผิดพลาดของการให้บริการ การทางานซ้าและซ้าซ้อน
(3)• ลดการสูญเสียผลิตภาพของนักเรียนให้น้อยที่สุด (*)
(4)• ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
(5)• สร้างความสมดุลระหว่างความจาเป็นของการควบคุมต้นทุน กับความต้องการของนักเรียนและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach :A)
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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.2 ข การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ข้อกาหนดโดยรวม: โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ข้อกาหนดย่อย : และดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
(1)• เลือกผูส้ ่งมอบและทาให้มั่นใจว่าผูส้ ่งมอบที่โรงเรียนเลือกมีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความจาเป็นด้าน
การปฏิบัตกิ าร และพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการดาเนินการของโรงเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
(2)• วัดและประเมินผลการดาเนินการผู้สง่ มอบ
(3)• ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้สง่ มอบเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง
(4)• จัดการกับผูส้ ่งมอบที่มผี ลการดาเนินการที่ไม่ดี
กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.2 ค การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
6.2 ค (1) ความปลอดภัย
ข้อกาหนดโดยรวม:โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการทาให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย ?
ข้อกาหนดย่อย : ระบบความปลอดภัยของโรงเรียนได้คานึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ
(Inspection) การวิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลว และการทาให้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมอย่างไร?
กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการในการทาให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัตกิ ารทีป่ ลอดภัย 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..................................................................................................................
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 บูรณาการเพื่อตอบสนอง (Integrate: I) พบว่า (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
………สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง (ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)
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6.2 ค (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ข้อกาหนดโดยรวม : โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้เกิดความมั่นใจว่า โรงเรียนมีการเตรียมความ
พร้อมต่อภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน
ข้อกาหนดย่อย :
(1)•ระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของโรงเรียน ได้คานึงถึงการป้องกัน ความ
ต่อเนื่องของการดาเนินการ และการทาให้ฟื้นฟูสสู่ ภาพเดิมได้อย่างไร
(2)•ระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้คานึงถึงการพึ่งพาผูส้ ่งมอบและ
พันธมิตรอย่างไร
กลุ่มบริหารงานธุรการและการเงินมีวิธีการเพื่อทาให้เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมต่อภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉินดังนี้
ขั้นที่
ขั้นตอนสาคัญที่ต้องปฏิบัติ(Approach :A)
1
2
3
4
5
6
7
8
2.ผู้รบั ผิดชอบ(Owner) แนวทางคือ ..................................................................................................................
3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องนาขั้นตอนไปปฏิบัติ(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.......................)
..…….พบว่าแนวทางที่ใช้เริ่มมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ข้อที่..................................
………พบว่าแนวทางที่ใช้คานึงถึงและตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์ข้อที่...........ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
(ผลลัพธ์แสดงในข้อ.......................)

