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 ตารางหน่วยงานรับผิดชอบแนวปฏิบติัสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบบัร่าง 28 ก.ค. 57)ออกแบบโดย ดร.อาทิพย ์สอนสุจิตรา 

โรงเรียน.............เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา...................................... 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

หมวด 1 การนําองคก์ร     

ส1.1 การนําองคก์รโดยผูนํ้าระดบัสงู     

  ส1.1ก. วสิยัทศัน์ คา่นิยม และพนัธกจิ  งานบรหิารสํานกัฯ   

     ส1.1ก. (1) วสิยัทศัน์ และคา่นิยม 

    - กาํหนดวสิยัทศัน์และคา่นิยม  

     - การถ่ายทอดวสิยัทศัน์และคา่นิยมสูก่ารปฏบิตั ิ

     - ความมุง่ม ั �นต่อคา่นิยมขององคก์ร 

1. จดัทําวสิยัทศัน์และคา่นิยมองค์กร 

2. ตดิประกาศ/ป้ายวสิยัทศัน์และคา่นิยมขององคก์ร 

3. การท่องคา่นิยมทุกเชา้ 

4. การนําคา่นิยมสู่การปฏบิตัใินการจดัการเรยีนการ
สอนและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

งานนโยบายและแผน ส1.1ก.(1)/2 อาคาร

สถานที� 

ส1.1ก.(1)/3 งาน

บรหิารแผนกปกครอง 
ส1.1ก.(1)/4 งานกลุ่ม

สาระฯ 

 

     ส1.1ก. (2) การสง่เสรมิการประพฤตปิฏบิตัติาม

กฎหมายและมจีรยิธรรม 

   - ความมุ่งม ั �นต่อการประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมาย

และมจีรยิธรรม 

    - การสรา้งบรรยากาศในองคก์รเพื�อสง่เสรมิการ

ประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม 

- จดัทําสรปุการปฏบิตัติามกฎหมายของสถานศกึษา 

- จดัทําสรปุเชงิจรยิธรรมในการดําเนินงานของ

สถานศกึษา 

- การตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ 

งานบคุลากร   

     ส1.1ก. (3) การสรา้งองค์กรที�ย ั �งยนื  

    - สร้างบรรยากาศเพื�อให้เกิดการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ การบรรลุพันธกิจและวตัถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ การสร้างนวตักรรม การเป็นผู้นําในด้านผลการ

ดาํเนินการ และความคล่องตวัขององคก์ร 

1. สรปุผลการดําเนินการที�สาํคญั จดัทําเปรยีบเทยีบ

และปรบัปรงุผลการดาํเนินการ 

2. กาํหนดวฒันธรรมบคุลากรที�มตี่อผูป้กครองและนําสู่
การปฏบิตัิ 

3. สรา้งระบบการเรยีนรูท้ ั �งในระดบัองค์กรและระดบั

บคุคล 

งานนโยบายและแผน  

 

 
 

ส1.1ก.(3)/3 งาน

บรหิารฝ่ายวชิาการ 

 



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

     - สรา้งวฒันธรรมบุคลากรที�ส่งมอบประสบการณ์ที�ดี

ให้แก่ผู้ปกครองอย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมความ

ผกูพนัของผูป้กครอง 

     - สรา้งบรรยากาศเพื�อให้เกดิการเรยีนรู้ทั �งในระดบั

องคก์รและระดบับคุคล 

     - พฒันาและเสรมิสรา้งทกัษะความเป็นผูนํ้า 

     - มสี่วนร่วมในการเรยีนรูร้ะดบัองค์กร การวางแผน

สืบทอดตําแหน่ง และการพัฒนาผู้นําในอนาคตของ
องคก์ร 

4. ประเมนิทกัษะความเป็นผูนํ้าของหวัหน้า และจดัทํา

โครงการพฒันาทกัษะความเป็นผูนํ้า 

5. การจดัทําแผนการพฒันา การดํารงตําแหน่งและสบื

ทอดตําแหน่งหวัหน้าระดบัต่างๆ  

ส1.1ก.(3)/4/5งาน

บคุลากร 

 

   ส1.1ข. การสื�อสารและผลการดาํเนินการขององค์กร  งานบรหิารสํานกัฯ   

     ส1.1ข. (1) การสื�อสาร  

    - กระตุ้นใหเ้กดิการสื�อสารที�ตรงไปตรงมาและเป็นไป

ในลกัษณะสองทศิทางทั �วทั �งองคก์ร 

    - สื�อสารการตดัสนิใจที�สาํคญัๆ 

   -  การให้รางวัลและยกย่องชมเชยบุคลากรเพื� อ

เสริมสร้างให้มีผลการดําเนินการที�ดี รวมทั �งการให้

ความสาํคญักบัผูป้กครอง 

1. จดัทําเอกสารสื�อสารในประเดน็สาํคญัๆ เชน่ เกี�ยวกบั

วสิยัทศัน์ เป้าหมาย ผลการดาํเนินการใหก้บับุคลากร 

2. กาํหนดรางวลัและการยกย่องชมเชยให้กบับุคลากรที�

ทําใหอ้งคก์รมผีลการดําเนินการที�สาํคญัสาํเรจ็ 

 ส1.1ข(1)/1 งาน

ประชาสมัพนัธ์ 

ส1.1ข(1)/2 งาน

บคุลากร 

 

     ส1.1ข. (2) การทําใหเ้กดิการปฏบิตัิการอย่างจรงิจงั  

   - การปฏบิตักิารอย่างจรงิจงั เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
ปร ับปรุงผลการดําเนินการ และบรรลุวิส ัยทัศน์ของ

องคก์ร  

     - การระบสุิ�งที�ตอ้งทํา  

1. การกําหนด KPI ระดบ้หน่วยงานและบุคคล และการ

ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิ เพื�อใหบ้รรลุผล 
2. การหาคุณค่า/ความตอ้งการของผูป้กครองต่อ

คณุภาพนกัเรยีน เพื�อตั �งความคาดหวงัต่อผลการ

ดาํเนินการ 

 ส1.1ข(2)/2 งานวจิยั 

 
 

 



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

     - การสร้างคุณค่า และทําให้เกิดความสมดุลของ

คณุค่าระหวา่งผูป้กครองและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอื�นๆ มา

พจิารณา ในการตั �งความคาดหวงัต่อผลการดาํเนินการ 

ส1.2 การกาํกบัดแูลองค์กรและความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ในวงกวา้ง  

    

  ส1.2ก. การกาํกบัดแูลองค์กร  งานบรหิารสํานกัฯ   

    ส1.2ก.(1) ระบบการกาํกบัดแูลองคก์ร  

    - ความรบัผดิชอบในการกระทําของผูบ้รหิาร 

    - ความรบัผดิชอบดา้นการเงนิ 

    - ความโปรง่ใสในการดําเนินการ รวมถึงการคดัเลือก
คณะกรรมการกํากบัดแูลองค์กรและนโยบายในเรื�องการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการกํากับดูแล

องคก์ร (*) 

    - การตรวจสอบภายในและภายนอกที�เป็นอสิระ 

    - การปกป้องผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

- แต่งตั �งคณะกรรมการกํากบัดแูลองคก์รและนโยบาย 

- แต่งตั �งกรรมการตรวจสอบภายใน 

- การประเมนิภายนอกที�เป็นอสิระ .....ปี/คร ั �ง 

   

    ส1.2ก.(2) การประเมนิผลการดําเนินการ  

   - การประเมนิผลการดําเนินการของผูนํ้าระดบัสงู ซึ�ง

รวมถงึผูนํ้าสงูสดุดว้ย 

    - การใชก้ารประเมนิผลการดําเนินการในการกําหนด

คา่ตอบแทนของผูบ้รหิาร  

    - การประเมนิผลการดําเนินการของคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลองค์กร ผูนํ้าระดบัสงูและคณะกรรมการกาํกบั

ดแูลองคก์ร 

- กาํหนดผลการดาํเนินการที�สาํคญัของสถานศกึษา 

- จดัทําแนวทางการประเมนิผูนํ้าระดบัสงูและระดบัสงูสดุ 

- จดัทําหลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารตามผลการ

ประเมนิผลการดาํเนินการ 

- จดัทําแนวทางการประเมนิผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการกํากบัดแูลองคก์ร 

- จดัทําผลการทบทวนผลการดําเนินการ และแนวทาง

การพฒันาต่อและปรบัปรงุประสทิธผิลของแต่ละ

หน่วยงาน 

   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

    - การใชผ้ลการทบทวนผลการดําเนินการไปพัฒนา

ต่อและปรบัปรุงประสทิธิผลของการนําองค์กรของผูนํ้า

แต่ละคนและของคณะกรรมการ รวมทั �งระบบการนํา

องคก์รต่อไป 

  ส1.2ข. การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและมี

จรยิธรรม  

    

    ส1.2ข.(1) การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและ

กฎระเบยีบ 

    - การดําเนินการในกรณีที�การจดัการเรียนการสอน

ตามหลกัสตูรสถานศกึษาและการปฏบิตักิารมผีลกระทบ
ในเชงิลบต่อสงัคม   

     -  การคาดการณ์ล่ วงหน้ าถึง ความกังวลของ

สาธารณะที�มีต่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

สถานศึกษาและการปฏิบัติการทั �งในปจัจุบ ันและใน

อนาคต 

    - การเตรยีมการเชงิรุกถึงความกงัวลและผลกระทบ

เหล่านี� อย่ างไร ทั �งนี� รวมถึงการอนุร ักษ์ทร ัพยากร 

ธรรมชาติและใชก้ระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที�มี

ประสทิธผิล (*)  
    - องค์กรมีกระบวนการ ตัวว ัด และเป้าประสงค์ที�

สําคัญอะไร ในเรื�องที� เกี�ยวข้องกับข้อกําหนดด้าน

กฎระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมายเพื�อให้เป็นไปตาม

ระเบยีบขอ้บงัคบัที�กาํหนดหรอืดกีวา่ที�กาํหนด (*)  

- สาํรวจผลกระทบในเชงิลบต่อสงัคมที�เกดิจากการ

จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษาและการ

ปฏบิตัิการขององคก์ร เพื�อหาทางแกไ้ขทั �งในปจัจุบนั

และอนาคต โดยคํานึงถงึเรื�องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติดว้ย 

- จดัทํากระบวนการ ตวัวดั และเป้าประสงคท์ี�สําคญัที�

เกี�ยวขอ้งกบัขอ้กําหนดดา้นกฎระเบยีบขอ้บงัคบัและ

กฎหมาย 

- จดัทํากระบวนการ ตวัวดั และเป้าประสงคท์ี�สําคญั ใน

การดาํเนินการเรื�องความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัจดัการ

เรยีนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา และการ

ปฏบิตัิการขององคก์ร 

 

งานหลกัสตูร งานวจิยั  



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

    - องค์กรมีกระบวนการ ตัวว ัด และเป้าประสงค์ที�

สาํคญัอะไร ในการดําเนินการเรื�องความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง

กบัจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา และ

การปฏบิตักิารขององคก์ร 

    ส1.2ข.(2) การประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม 

    - การส่งเสรมิและสรา้งความมั �นใจว่าปฏสิมัพนัธ์ทุก

ดา้นขององคก์รมกีารประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม 

    - กระบวนการ และตวัวดัหรอืตวัชี�วดัที�สําคญัในการ

ส่งเสริมและกํากบัดูแลให้มกีารประพฤติปฏิบตัิอย่างมี
จริยธรรมภายใต้โครงสร้างการกํากบัดูแลองค์กรและ

ตลอดทั �วทั �ง องค์กร  รวมทั �ง ในการปฏิส ัมพันธ์ ก ับ

ผูป้กครอง และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื�น  

    - การกาํกบัดูแลและดาํเนินการในกรณีที�มกีารกระทํา

ที�ขดัต่อการประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม 

- จดัทําและประกาศ การประพฤตแิละปฏบิตัอิย่างมี

จรยิธรรมขององคก์ร 

- จดัทํากระบวนการ และตวัวดัหรอืตวัชี�วดัที�สาํคญัใน

การสง่เสรมิและกํากบัดแูลใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัอิย่าง

มจีรยิธรรมขององคก์ร 

งานบคุลากร งานบรหิารแผนก

ปกครอง 

 

  ส1.2ค. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในวงกวา้ง และการ

สนบัสนุนชมุชนที�สําคญั 

 งานสมัพนัธ์ชมุชน   

   ส1.2ค.(1) ความผาสุกของสงัคมในวงกวา้ง 

   - การคาํนึงถงึความผาสกุและผลประโยชน์ของสงัคม

ในวงกวา้งเป็นส่วนหนึ�งในกลยุทธ์และการปฏบิตักิาร
ประจําวนั 

    - การสรา้งความสมบรูณ์ใหก้บัระบบสิ�งแวดลอ้ม 

สงัคม และเศรษฐกจิ 

- จดัทําโครงการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม(ในโรงเรยีนและ

ชมุชน) 

 

   

    ส1.2ค.(2) การสนบัสนุนชุมชน  - จดัทําโครงการชว่ยเหลอืชมุชนทางการศกึษา    



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

    - การสนบัสนุนและสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กช่มุชนที�

สาํคญัขององคก์รอย่างจรงิจงั  

    - ชมุชนที�สาํคญัขององคก์รมอีะไรบา้ง องค์กรมี

วธิกีารอย่างไรในการกาํหนดชมุชนดงักล่าว และกาํหนด

กจิกรรมที�องค์กรเขา้ไปมสีว่นรว่ม รวมถงึกจิกรรมที�อาจ

ใชส้มรรถนะหลกัขององคก์ร (Core Competencies)        

    - ผูนํ้าระดบัสงูและบคุลากรรว่มมอืกนัในการพฒันา

ชมุชนนั �นอย่างไร  

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ ์     

ส2.1 การจดัทํากลยุทธ์      

     ส2.1ก. การจดัทํากลยุทธ์  งานนโยบายและแผน   

      ส2.1ก.(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
   - ข ั �นตอนที�สําคญัของกระบวนการจดัทํากลยุทธ์และ

ผูเ้กี�ยวขอ้งที�สาํคญั 

   - ระบจุุดบอดที�อาจเกดิขึ�น 

   -  การกําหนดสมรรถนะหลักขององค์กร  (Core 

Competencies)  

   - ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ

องคก์ร 

    - กรอบเวลาของการวางแผนระยะส ั �นและระยะยาว 

- จดัทําแผนกลยุทธ์(ที�ไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่)    

      ส2.1ก.(2) การวเิคราะห์และกาํหนดกลยุทธ์ 
   - จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององคก์ร 

    



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

    - สญัญาณบง่ชี�แต่เนิ�นๆ ถึงการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั

ดา้นเทคโนโลยี ตลาด หลักสูตรการศกึษา ความนิยม

ของผู้ปกครอง การแข่งข ัน ภาวะ เศรษฐกิจ  และ

สภาพแวดลอ้มดา้นกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

    - ความยั �งยนืขององคก์รในระยะยาว รวมถงึสมรรถนะ

หลัก (core competencies) ที�ต้องการขององค์กร และ

การคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตขององค์กร 
และของคู่แข่ง หรือผลการดําเนินการในอนาคตของ

องคก์รในระดบัที�เทยีบเคยีงกนัได ้

    - ความสามารถขององค์กรในการนําแผนกลยุทธ์ไป

ปฏบิตั ิ

   ส2.1ข. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์  งานนโยบายและแผน   

      ส2.1ข.(1) วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ที�สาํคญั 

   - วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที�สําคญัขององค์กร ระบุ

ตารางเวลาที�จะบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั �น  

    - เป้าประสงค์ที�สําคญัที�สุดของวตัถุประสงค์เชงิกล

ยุทธ์ 

- จดัทําเป้าประสงคเ์ชงิกลยุทธ์    

      ส2.1ข.(2) การพจิารณาวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 
    - ตอบสนองความท้าทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกล

ยุทธ์ 

    - ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวตักรรมของการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา การ

ปฏบิตักิาร และรปูแบบการดาํเนินกจิการ 

    



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

    - ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core 

Competencies) ในปจัจุ บ ัน  และให้ความสําคัญต่ อ

สมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core Competencies) ใหม่ที�

อาจตอ้งการ 

    - สรา้งสมดลุระหว่างความทา้ทายและโอกาสในระยะ

สั �นและระยะยาว 

    - คาํนึงถงึและสรา้งสมดลุระหว่างความตอ้งการของผู้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีที�สาํคญัทั �งหมด 

    - ยกระดบัความสามารถขององค์กรในการปรบัตวัต่อ

การเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในตลาด 

ส2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏบิตั ิ     

      ส2.2ก. การจดัทําแผนปฏบิตัิการและการถ่ายทอดสู่

การปฏบิตัิ 

 งานนโยบายและแผน   

       ส2.2ก.(1) การจดัทําแผนปฏบิตักิาร 

    - การจดัทําแผนปฏบิตัิการ แผนปฏบิตัิการทั �งระยะ

สั �นและระยะยาวที�สาํคญัขององคก์ร 

    - ความสมัพนัธ์ต่อวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ขององคก์ร  

    -  ก าร ว างแ ผน แล ะ การ ดํ า เ นิ น เ กี�ย วกับ กา ร

เปลี�ยนแปลงที�สํ าคัญในด้านหลักสูตรการศึกษา 

ผูป้กครองและตลาด พนัธมติร  

- จดัทําแผนปฏบิตักิาร 

- นําแผนปฏบิตักิารสู่การปฏบิตั ิโดยนําสู่การปฏบิตัิใน 

แผนหน่วยงานของแผนปฏบิตักิาร รวมทั �งการกาํหนด

ทรพัยากรและบคุลากรรบัผดิชอบ 

- จดัตวัวดัหรอืตวัชี�วดัผลการดาํเนินการที�สําคญัที�ใช้

ตดิตามผลลพัธ์และประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิารตาม

แผนกลยุทธ ์

   

       ส2.2ก.(2) การนําแผนปฏบิตักิารไปปฏบิตัิ     



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

     - การถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการสู่การปฏิบัติทั �วทั �ง

องค์กร ไปยังบุคลากร และพันธมิตร เพื�อให้บรรลุ

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ที�สาํคญั  

    - ความมั �นใจวา่ผลการดาํเนินการที�สาํคญัตาม 

แผนปฏบิตักิารนี�จะยั �งยนื     

       ส2.2ก.(3) การจดัสรรทรพัยากร 

    - มทีรพัยากรดา้นการเงินและดา้นอื�นๆ พร้อมใชใ้น

การสนับสนุนแผนปฏบิตักิารจนประสบความสําเรจ็ และ

บรรลุพนัธะผกูพนัในปจัจุบนั  

    - การจัดสรรทรพัยากรเพื�อสนับสนุนให้แผนปฏบิตัิ
การบรรลุผล  

    - การจัดการความเสี�ยงด้านการเงินและด้านอื�นที�

เกี�ยวกบัแผนดังกล่าวเพื�อทําให้ม ั �นใจถึงความมั �นคง

ทางการเงนิ (Financial Viability) ขององคก์ร 

 งานการเงนิและบญัช ี   

       ส2.2ก.(4) แผนดา้นบคุลากร  

   - แผนดา้นบุคลากรที�สําคญัที�ทําให้บรรลุวตัถุประสงค์

เชงิกลยุทธ์ และแผนปฏบิตักิารทั �งระยะส ั �นและระยะยาว

มอีะไรบา้ง  

    -  การคํานึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความ
เปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�นที�เกี�ยวกบัความต้องการดา้น

ขดีความสามารถและอตัรากาํลงับคุลากร 

 งานบคุลากร   

      ส2.2ก.(5) ตวัวดัผลการดาํเนินการ 

    - ตัววดัหรือตัวชี�วดัผลการดําเนินการที�สําคญัที�ใช้

ตดิตามผลลพัธ์และประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิาร 

    



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

    - ระบบการวดัผลโดยรวมของแผนปฏิบตัิการหนุน

เสรมิใหอ้งคก์รสอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนั  

    - ระบบการวดัผลดงักล่าวครอบคลุมเรื�องที�ถ่ายทอดสู ่

การปฏบิตั ิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�สาํคญัๆ ทั �งหมด     

      ส2.2ก.(6) การปรบัเปลี�ยนแผนปฏบิตักิาร 

    - การปรบัเปลี�ยนและนําแผนปฏิบตัิการไปปฏิบัติ

อย่างรวดเรว็ในกรณีที�สถานการณ์บงัคบั 

    

     ส2.2ก. การคาดการณ์ผลการดําเนินการ 

     - การคาดการณ์ผลการดําเนินการตามกรอบเวลา

ของการวางแผนทั �งระยะสั �นและระยะยาวขององค์กร 

ตามตวัวดัหรอืตวัชี�วดัผลการดําเนินการที�สําคญัที�ระบไุว้

ในขอ้ ส2.2ก.(5)   

    - ผลการดําเนินการที�คาดการณ์ไว้ของตัววดัหรือ
ตวัชี�วดัเหล่านี� เป็นอย่างไรเมื�อเปรียบเทียบกบัผลของ

คูแ่ขง่หรอืขององคก์รในระดบัที�เทยีบเคยีงกนัได ้ 

    - และเมื�อเปรยีบเทียบกบัระดบัเทียบเคียงที�สําคญั 

เป้าประสงค ์และผลการดาํเนินการที�ผา่นมา (*) องค์กร

จะทําอย่างไรหากพบว่ามคีวามแตกต่างระหว่างผลการ

ดาํเนินการปจัจุบนั หรอืที�คาดการณ์ไวเ้มื�อเปรยีบเทียบ

กบัคูแ่ขง่ หรอืกบัองคก์รในระดบัที�เทยีบเคยีงกนัได ้

 

 
 

 

- จดัทําคาดการณ์ผลการดําเนินงานที�สําคญั

เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่หรอืสถานศกึษาในระดบัที�

เทยีบเคยีงกนั 

- จดัทําแนวทางปรบัปรงุแกไ้ขการดาํเนินการเมื�อผลการ

ดาํเนินงานไมเ่ป็นไปตามคาดการณ์ 

งานนโยบายและแผน   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

 

 

 

หมวด 3 การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้ปกครอง 1     

ส3.1 การแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีนและผูป้กครอง      

      ส3.1ก. การรบัฟงันกัเรยีนและผูป้กครอง  งานวจิยั งานเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

 

        ส3.1ก.(1) การรบัฟงันกัเรยีนและผูป้กครองใน

ปจัจุบนั 

    -  วิธีการการร ับฟงัลูกค้า เพื�อให้ได้สารสนเทศที�

สามารถนําไปปฏบิตัไิด ้  

    - วธิีการการใชส้ื�อสงัคมออนไลน์ และเทคโนโลยีบน

เวบ็เพื�อรบัฟงัลูกคา้ (*) 

    - วธิกีารในการตดิตามความคดิเหน็ของผูป้กครองใน

เรื�องคณุภาพของหลกัสตูร กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 การสนับสนุนผู้ปกครอง  และการทําธุ รกรรมกับ

สถานศกึษาเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัอย่างทนัท่วงทีและ

สามารถนําไปใชต้่อได ้

- จดัทําแบบสาํรวจความคดิเหน็ผูป้กครอง(สารสนเทศที� 

สามารถนําไปปฏบิตัไิด ้ในเรื�องคุณภาพของหลกัสตูร 

กจิกรรมการเรยีนการสอน การสนับสนุนผูป้กครอง และ

การทําธุรกรรมกบัสถานศกึษา) โดยใชเ้อกสาร สื�อสงัคม

ออนไลน์และเทคโนโลยบีนเวบ็ 

- จดัทําแบบสาํรวจความคดิเหน็ผูป้กครองในอนาคตและ

ผูป้กครองของคูแ่ขง่ในประเดน็ขา้งตน้ 

   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

        ส3.1ก.(2) การรบัฟงันกัเรยีนและผูป้กครองใน

อนาคต  

    - วธีกีารในการรบัฟงันกัเรยีนและผูป้กครองในอดตี 

นกัเรยีนผูป้กครองในอนาคตและผูป้กครองของคูแ่ขง่ 

เพื�อใหไ้ดส้ารสนเทศที�สามารถนําไปใชต้่อได ้และเพื�อให้

ไดข้อ้มลูป้อนกลบัเกี�ยวกบัหลกัสตูร กจิกรรมการเรยีน

การสอน การสนับสนุนนกัเรยีนและผูป้กครอง และการ

ทําธุรกรรม (*)  
 

    

       ส3.1ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนั

ของนกัเรยีนและผูป้กครอง 

 งานวจิยั งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

 

        ส3.1ข.(1) ความพงึพอใจและความผูกพนั 

    - วธิกีารในการประเมนิความพงึพอใจและความ

ผกูพนัของผูป้กครอง 

     - สารสนเทศที�สามารถนําไปใชเ้พื�อตอบสนองให้

เหนือกวา่ความคาดหวงัของผูป้กครอง และสรา้งความ

ผกูพนักบัผูป้กครอง 

- จดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจและความผูกพนัของ

นกัเรยีนและผูป้กครองต่อสถานศกึษา และเปรยีบเทยีบ 

กบัคูแ่ขง่ 

- จดัทําสารสนเทศความไมพ่งึพอใจของผูป้กครองใน

การบรกิารต่าง ๆ เพื�อปรบัปรงุพฒันาใหด้ขี ึ�น 

   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

        ส3.1ข.(2) ความพงึพอใจเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ 

    - วธิกีารในการเสาะหาสารสนเทศดา้นความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองที�มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกบัความพึง

พอใจของผูป้กครองของตนที�มตี่อคูแ่ขง่  

    - วธิกีารในการเสาะหาสารสนเทศดา้นความพึงพอใจ

ของผูป้กครองที�มตี่อองค์กรเปรยีบเทียบกบัระดบัความ

พึงพอใจของผู้ปกครองอื�นที�มีต่อองค์กรที�มีหลักสูตร 

กจิกรรมการเรยีนการสอน ที�คลา้ยคลงึกนั  

    

        ส3.1ข.(3) ความไมพ่งึพอใจ 

    - วธิกีารในการประเมนิความไมพ่งึพอใจของ

ผูป้กครอง การวดัดงักล่าวใหส้ารสนเทศที�สามารถ

นําไปใช ้เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง 

และทําใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงัในอนาคตของ

ผูป้กครอง 
 

    

ส3.2 ความผูกพนัของนกัเรยีนและผูป้กครอง     

       ส3.2ก. หลกัสตูรและกจิกรรม 2  และการสนบัสนุน

ของผูป้กครอง      

    

        ส3.2ก.(1) หลกัสตูรและกจิกรรม(คณุภาพ

นกัเรยีน) 

    - วธิีการการกําหนดความตอ้งการของผูป้กครองและ

ตลาดสาํหรบัหลกัสตูรและกจิกรรม  

- จดัทํานวตักรรมของหลกัสตูรและกจิกรรม ตามความ

ตอ้งการของผูป้กครองในปจัจุบนัและอนาคต 

 

งานหลกัสตูร   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

     -  วิธีการในการกําหนดและสร้างนวัตกรรมให้

หลกัสูตรและกจิกรรม เพื�อตอบสนองความต้องการและ

ทําให้เหนือกว่าความคาดหวงัของกลุ่มผู้ปกครองและ

สว่นตลาด  

     - วธิกีารคน้หาและสรา้งนวตักรรมของหลกัสูตรและ

กจิกรรม เพื�อเข้าสู่ตลาดใหม่ เพื�อดึงดูดผูป้กครองใหม่ 

และสรา้งโอกาสในการขยายความสมัพนัธ์กบัผูป้กครอง

ในปจัจุบนั (*) 

        ส3.2ก.(2) การสนับสนุนนักเรยีนและผูป้กครอง 
    - วิธีการในการทําให้ผู้ปกครองสามารถสืบค้น

สารสนเทศและรบัการสนบัสนุน  

     - วธิีการในการทําให้ผูป้กครองสามารถทําธุรกรรม

กบัองค์กรและให้ขอ้มูลป้อนกลบัเกี�ยวกบัผลการเรยีนรู้

ของนักเรียน(หลักสูตรและกจิกรรม)และการสนับสนุน

ลูกคา้  

     - รปูแบบและกลไกการสื�อสารที�สาํคญัในการ 

สนบัสนุนผูป้กครอง 

     -  วิธีการ ในการระบุข้อกําหนดที�สําคัญในการ
สนับสนุนลูกคา้ ขอ้กาํหนดดงักล่าวไดถ้่ายทอดไปยงัทุก

คนและทุกกระบวนการที�เกี�ยวข้องในการสนับสนุน

ผูป้กครองสูก่ารปฏบิตั ิ

- ออกแบบและจดัทําระบบที�ทนัสมยัในการสนบัสนุน
ผูป้กครองใหส้ามารถไดร้บัสารสนเทศต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

กบันกัเรยีน สถานศกึษา และการทําธุรกรรมกบั

สถานศกึษา 

งานเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

  

        ส3.2ก.(3) การจําแนกนกัเรยีนและผูป้กครอง - การจดัทําสารสนเทศเปรยีบเทยีบผูป้กครอง และ

ผูป้กครองคูแ่ขง่ เชน่ วฒุกิารศกึษา อาชพี รายได ้

บรเิวณที�อยู่ เป็นตน้ 

งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

  



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

    -  วิธีการในการใช้สารสนเทศเกี�ยวกับผู้ปกครอง 

ตลาด และหลักสูตรและกจิกรรมเพื�อจําแนกกลุ่มลูกค้า

และสว่นตลาดในปจัจุบนัและในอนาคต  

    - วธิกีารในการนําผูป้กครองของคูแ่ขง่ และผูป้กครอง

และตลาดอื�นๆ ที�พงึมใีนอนาคตมาประกอบการพจิารณา

ดงักล่าว  

    - วธิกีารในการกาํหนดผูป้กครอง กลุ่มผูป้กครอง และ
ส่วนตลาดที�มุ่งเน้นเพื�อให้มาซื�อและใช้หลักสูตรและ

กจิกรรมของสถานศกึษาที�มใีนปจัจุบนัและหลกัสตูรและ

กจิกรรมของสถานศกึษาในอนาคต 

        ส3.2ก.(4) การใชข้อ้มลูเกี�ยวกบันกัเรยีนและ

ผูป้กครอง 

      - วิธีการในการใช้สารสนเทศเกี�ยวกบัผู้ปกครอง 

ตลาด และหลกัสูตรและกจิกรรมเพื�อปรบัปรุงการตลาด 

เพื�อสรา้งวฒันธรรมที�มุง่เน้นนกัเรยีนและผูป้กครองมาก

ยิ�งขึ�น และเพื�อระบโุอกาสในการสรา้งนวตักรรม  

- วเิคราะห์สารสนเทศผูป้กครองและความตอ้งการเพื�อ

ปรบัปรงุหลกัสตูรและกจิกรรม 

งานหลกัสตูร งานวจิยั  

       ส3.2ข. การสรา้งความสมัพนัธ์กบันกัเรยีนและ

ผูป้กครอง 

    



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

        ส3.2ข.(1) การจดัการความสมัพนัธ์ 

    -  วิ ธี ก า ร ใน กา รทํ า ตล า ด  ส ร้า ง  แ ล ะจัด กา ร

ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองเพื�อใหบ้รรลุสิ�งต่อไปนี� 

    • ใหไ้ดผู้ป้กครองใหมแ่ละเพิ�มสว่นแบง่ตลาด 

    • รกัษาผูป้กครอง ตอบสนองความตอ้งการ และทําให้

เหนือกว่าความคาดหวงัในแต่ละข ั �นตอน ของวงจรชวีติ

ของการเป็นผูป้กครอง 

    • เพิ�มความผกูพนักบัองคก์ร 

- ออกแบบกจิกรรมและจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ์

กบัผูป้กครอง 

งานสมัพนัธ์ชมุชน งานประชาสมัพนัธ์  

         ส3.2ข.(2) การจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน 
    - วธีกีาร/กระบวนการในการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน

ของนกัเรยีนและผูป้กครอง ทําใหข้อ้รอ้งเรยีนไดร้บัการ

แกไ้ขอย่างทนัท่วงทแีละมปีระสทิธผิล  

- สรา้งชอ่งทางขอ้รอ้งเรยีนของนกัเรยีนและผูป้กครองที�
มคีณุภาพ และขอ้รอ้งเรยีนไดร้บัการแกไ้ขอย่าง

ทนัท่วงทแีละมปีระสทิธผิล 

งานบรหิารแผนก
ปกครอง 

  

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ

ความรู้  

    

ส4.1 การวดั การวเิคราะห์ และการปรบัปรงุผลการ

ดาํเนินการขององค์กร  

    

      ส4.1ก. การวดัผลการดาํเนินการ  งานประกนัฯ   

         ส4.1ก.(1) ตวัวดัผลการดําเนินการ 

    - วธิีการในการเลือก รวบรวม ปรบัให้สอดคล้องไป
ในแนวทางเดยีวกนั และบรูณาการขอ้มลูและสารสนเทศ 

เพื�อตดิตามการปฏบิตักิารประจําวนั และผลการ 

-  วดัผลการดาํเนินการ(ประกนัคุณภาพ+แผนกลยุทธ์) 

รวมทั �งตวัวดัดา้นการเงนิทั �งระยะส ั �นและระยะยาว 
- ตดิตามความกา้วหน้า และจดัทําขอ้มลูสารสนเทศเพื�อ

ใชใ้นการตดัสนิใจ รวมทั �งขอ้มลูจากผูป้กครอง 

   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

ดาํเนินการโดยรวมขององคก์ร  

     - การติดตามความกา้วหน้าเทียบกบัวตัถุประสงค์

เชงิกลยุทธ์และแผนปฏบิตักิาร  

     - ตวัวดัผลการดําเนินการ รวมทั �งตวัวดัดา้นการเงนิ

ที�สาํคญัทั �งระยะส ั �นและระยะยาว และการตดิตาม 

    - วธิกีารในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเหล่านี�เพื�อ

สนบัสนุนการตดัสนิใจในระดบัองคก์รและสรา้ง

นวตักรรม 

    

        ส4.1ก.(2) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ  
    - วธิกีารเลอืกขอ้มลูและสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบที�

สาํคญัเพื�อสนบัสนุนการตดัสนิใจในระดบัปฏบิตัิการและ

ระดบักลยุทธ์ รวมทั �งการสรา้งนวตักรรมอย่างมี

ประสทิธผิล 

    

        ส4.1ก.(3) ขอ้มลูนกัเรยีนและผูป้กครอง  

    - วธิกีารเลอืกและใชข้อ้มลูและสารสนเทศเสยีงของ

นกัเรยีนและผูป้กครอง (รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน) เพื�อ

สนบัสนุนการตดัสนิใจในระดบัปฏบิตักิารและระดบักล

ยุทธ ์รวมทั �งการสรา้งนวตักรรมอย่างมปีระสทิธผิล 

 งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

  

        ส4.1ก. (4) ความคล่องตวัของการวดัผล 

    - ระบบการวดัผลการดําเนินการขององค์กรสามารถ

ตอบสนองความเปลี�ยนแปลงทั �งภายในหรือภายนอก

องคก์รที�เกดิขึ�นอย่างรวดเรว็หรอืที�ไมไ่ดค้าดคดิ 

 

    

     ส4.1ข. การวเิคราะห์ และทบทวนผลการดาํเนินการ  งานนโยบายและแผน งานประกนัคณุภาพ  



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

     - วิธีการในการทบทวนผลการดําเนินการและขีด

ความสามารถขององคก์ร  

     - วธิีการในการใช้ตวัวดัผลการดําเนินการที�สําคญั 

ทําการวเิคราะห์เพื�อนํามาใช้สนับสนุนการทบทวนและ

เพื�อทําใหม้ ั �นใจวา่ผลสรปุนั �นใชไ้ด ้ 

     -  การประเมินความสําเร็จขององค์กร ผลการ

ดําเนินการในเชิงแข่งขนั ความมั �นคงทางการเงนิ และ

ความก้าวหน้าเทียบกบัวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏบิตักิาร  

      -  การประ เมินความสามารถขององค์กรที�จ ะ

ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี�ยนแปลงในด้าน

ความต้อ งการข องอ งค์ก รแล ะ ความท้ าท าย ใ น

สภาพแวดลอ้มที�องคก์รดาํเนินงานอยู่ 

- จดัทําวธิกีารทบทวนผลการดาํเนินการและขดี

ความสามารถขององคก์ร 

   

     ส4.1ค. การปรบัปรงุผลการดําเนินการ  งานประกนัคณุภาพ   

        ส4.1ค.(1) การแลกเปลี�ยนเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิี�เป็น
เลศิ 

    - วธิีการในการใชผ้ลการทบทวนผลการดําเนินการ

เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรูบ้ทเรยีนและวิธีปฏบิตัิที�เป็นเลิศ

ขา้มหน่วยงานและกระบวนการทํางาน 

- ปรบัปรงุผลการดาํเนินการ(ประกนัคณุภาพ+แผนกล
ยุทธ์) โดย 

       มกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารปฏบิตัทิี�เป็นเลศิ    

       จดัทําขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขง่ขนัที�

สาํคญั  

   

        ส4.1ค.(2) ผลการดําเนินการในอนาคต 
    - วิธีการในการใชผ้ลการทบทวนผลการดําเนินการ

และขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขง่ขนัที�สาํคญัเพื�อ 

       จดัลําดบัความสาํคญัของเรื�องที�ตอ้งนําไป
ปรบัปรงุอย่างต่อเนื�อง 

   

คาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคต     



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

        ส4.1ค.(3) การปรบัปรงุอย่างต่อเนื�องและ

นวตักรรม 

     - วธิีการในการใชผ้ลการทบทวนผลการดําเนินการ

ไปใชจ้ดัลําดบัความสําคญัของเรื�องที�ต้องนําไปปรบัปรุง

อย่ างต่ อเนื� อ ง  และ นําไปเ ป็นโอกาสในการสร้าง

นวตักรรม  

     - วธิกีารในการถ่ายทอดเรื�องที�จดัลําดบัความสําคญั

ดงักล่าว เพื�อให้กลุ่มงานและระดับปฏิบัติการนําไป
ปฏบิตัทิ ั �วทั �งองคก์ร  

     - วธิีการในการถ่ายทอดเรื�องดงักล่าวไปสู่ผูส้่งมอบ 

พนัธมติร และผูใ้ห้ความร่วมมอืขององค์กร เพื�อทําให้

ม ั �นใจวา่มกีารนําไปปฏบิตัิอย่างสอดคลอ้งไปในแนวทาง

เดยีวกนักบัองคก์ร  

    

ส4.2 การจดัการสารสนเทศ ความรู ้และเทคโนโลยี

สารสนเทศ        

    

 ส4.2ก. การจดัการขอ้มลูสารสนเทศ และการจดัการ

ความรู ้     

 

 

งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

  

   ส4.2ก.(1) คณุลกัษณะ 

    - วธิีการในการทําใหม้ ั �นใจว่าขอ้มูล สารสนเทศ และ

ความรูข้ององคก์ร มคีณุลกัษณะดงันี�: 

      • แมน่ยํา 

      • ถูกตอ้งและเชื�อถอืได ้

 

- กาํหนดขอ้มลูสารสนเทศที�จะจดัเกบ็ (โดยเฉพาะที�

เกี�ยวขอ้งกบั Core Competency ขององคก์ร) 

- กาํหนด Knowledge Mapping 

- จดัการและดาํเนินการการแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละ 

   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

      • ทนักาล 

      • ปลอดภยัและเป็นความลบั 

จดัเกบ็ความรู ้

- จดัวนั KM ขององคก์ร และการมอบรางวลั KM ที�เป็น 

   

    ส4.2ก.(2) ขอ้มลูและสารสนเทศพรอ้มใชง้าน 

    - วิธีการเพื�อให้ข้อมูลและสารสนเทศที�ต้องการมี

ความพร้อมใชง้านสําหรบับุคลากร ผูส้่งมอบ พนัธมติร 

ผูใ้หค้วามรว่มมอื รวมทั �งนกัเรยีนและผูป้กครอง 

นวตักรรมขององคก์ร    

   ส4.2ก.(3) การจดัการความรู ้

    - วิธีการในการจัดการความรู้ขององค์กรเพื�อให้

บรรลุผลดงัต่อไปนี� 

     • การรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้องบคุลากร 

     • การถ่ายทอดความรูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ร ระหว่าง

องค์กรกบัผูป้กครอง ผูส้่งมอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วาม

รว่มมอื 
     • ความรวดเรว็ในการระบุ การแบ่งปนั และการนําวธิี

ปฏบิตัทิี�เป็นเลศิไปดาํเนินการ 

     • การรวบรวมความรูแ้ละถ่ายทอดความรูท้ี�เกี�ยวขอ้ง

ไปใช้ในการสร้างนวตักรรมและกระบวนการวางแผน

เชงิกลยุทธ์ 

 

 

 

 
 

 งานบรหิารฝ่าย

วชิาการ 

-งานบรหิารทุกฝ่าย 

-งานสมัพนัธ์ชมุชน 

 



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

ส4.2ข. การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ      

 

 

งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

  

  ส4.2ข.(1) คณุลกัษณะของฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ 

    - วธิกีารเพื�อใหม้ ั �นใจไดว้า่ฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวร ์มี

ความเชื�อถอืได ้ปลอดภยั และใชง้านงา่ย 

  ส4.2ข.(2) ความพรอ้มใชง้านในภาวะฉุกเฉิน 

    - ในกรณีฉุกเฉิน วธิกีารในการทําใหม้ ั �นใจว่าขอ้มลู

และสารสนเทศ รวมทั �งระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรม์ี

ความพรอ้มใชง้านอย่างต่อเนื�อง เพื�อตอบสนอง

ผูป้กครองและความตอ้งการทางธุรกจิ/กจิการอย่างมี

ประสทิธผิล 

- ออกแบบ ทรพัยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ�งครอบคลุมการจดัเกบ็ การสบืคน้ และการ

นําใช ้ที�มปีระสทิธภิาพ 

   

หมวด 5 การมุ่งเน้นบคุลากร     

ส5.1 สภาพแวดลอ้มของบคุลากร       

     ส5.1ก. ขดีความสามารถและอตัรากาํลงับุคลากร  งานบคุลากร   

        ส5.1ก.(1) ขดีความสามารถและอตัรากําลงั 

    -  วิธีการในการประเมินความต้องการด้านขีด

ความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร รวมทั �งทักษะ 

สมรรถนะ และกาํลงัคนที�มอียู่ 

        ส5.1ก.(2) บคุลากรใหม่ 

    - วธิกีารในการสรรหา วา่จา้ง บรรจุ และรกัษา

บคุลากรใหมไ่ว ้โดยบคุลากรเป็นตวัแทนที�สะทอ้นให้

เหน็ถงึความหลากหลายทางความคดิ วฒันธรรม และ

ความคดิเหน็ของชมุชนของบคุลากรที�องคก์รจา้งและ 

- จดัทํา JD KRA KPI หน่วยงาน ตําแหน่งงาน และ

สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน 

- จดัทําแนวทาง/วธิกีาร สรรหา วา่จา้ง บรรจุ และรกัษา

บคุลากรใหมไ่ว ้

   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

ชมุชนของผูป้กครอง     

        ส5.1ก.(3) การทํางานใหบ้รรลุผล 

    - วิธีการในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากร

เพื�อใหบ้รรลุสิ�งต่อไปนี� 

      • งานขององคก์รบรรลุผล 

      • ใชป้ระโยชน์จากสมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core 

Competencies) 

      • หนุนเสรมิการมุง่เน้นลูกคา้และธุรกจิ/กจิการ 

      • มผีลการดาํเนินการที�เหนือกวา่ความคาดหมาย 
      • ตอบสนองต่ อความท้าทาย เชิงกลยุทธ์และ

แผนปฏบิตักิาร 

    

         ส5.1ก.(4) การจดัการการเปลี�ยนแปลงดา้น

บคุลากร 

    - วิธีการในการเตรยีมบุคลากรให้พร้อมรบัต่อการ

เปลี�ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและ

อตัรากาํลงับคุลากร  

     - วธิกีารในการบรหิารบคุลากร บรหิารความต้องการ

ของบุคลากรและขององคก์ร สามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง
ต่อเนื�อง ป้องกนัการลดจํานวนของบุคลากร และลด

ผลกระทบหากเกดิกรณีดงักล่าว  

     - วธิีการในการเตรยีมการและบรหิารในช่วงที�มกีาร

เพิ�มจํานวนบคุลากร 

 

    

     ส5.1ข. บรรยากาศการทํางานของบคุลากร       



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

        ส5.1ข.(1) สภาพแวดลอ้มการทํางาน 

    - ปจัจัยต่างๆ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

รวมถึงการเข้านอกออกในเพื�อสร้างความมั �นใจและ
ปรบัปรุงให้ดีขึ�นในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ

สวสัดภิาพของบคุลากร  

     - ตวัวดัและเป้าประสงค์ในการปรบัปรงุสาํหรบัความ

ต้องการของบุคลากรแต่ละเรื�องมีอะไรบ้าง มีความ

แตกต่างที�สําคัญของปจัจัย ตัวว ัด หรือเป้าหมาย

อะไรบ้าง สําหรบัสภาพแวดล้อมของสถานที�ทํางานที�

แตกต่างกนั    

1. จดัทํามาตรฐานสภาพแวดลอ้มการทํางานขององคก์ร

โดยจําแนกแต่ละประเภทงาน 

2. จดัทํา/กาํหนด นโยบาย การบรกิาร และสทิธิ

ประโยชน์ของบคุลากร 

งานบรหิารฝ่ายทั �วไป งานบรหิารแผนก

ปกครอง 

 

        ส5.1ข.(2) นโยบาย การบรกิาร และสทิธิ

ประโยชน์ 
    - การสนับสนุนบุคลากรโดยการกําหนดนโยบาย 

การบรกิาร และสทิธปิระโยชน์อย่างไร  

     - สิ�งดงักล่าวไดม้กีารออกแบบใหเ้หมาะสมตามความ

ตอ้งการของบคุลากรที�หลากหลาย รวมทั �งความแตกต่าง

ของกลุ่มและสว่นของบคุลากรอย่างไร 

 

 

 

 
 

 งานบรหิารสํานกัฯ งานบคุลากร  

ส5.2 ความผูกพนัของบคุลากร     



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

    ส5.2ก. ผลการปฏบิตังิานของบคุลากร  งานบคุลากร   

        ส5.2ก.(1) องคป์ระกอบของความผกูพนั 

    - วธิีการในการกําหนดองค์ประกอบสําคญัที�สง่ผลต่อ

ความผกูพนั  

    - วธิีการในการกําหนดองค์ประกอบสําคญัที�สง่ผลต่อ

ความพงึพอใจของบคุลากร  

    - วิธีการกําหนดองค์ประกอบเหล่านี�แตกต่างกัน

อย่างไร ตามกลุ่มและสว่นของบคุลากร 

- จดัทําองคป์ระกอบของความผกูพนัธ์ 

- จดัทําคูม่อืวฒันธรรมองคก์ร 

- จดัระบบการจดัการผลการปฏบิตังิาน 

    ผลการดาํเนินงานที�สอดคลอ้งกบัการบรหิาร

คา่ตอบแทน การใหร้างวลั การยกย่องชมเชย และการ

สรา้งแรงจูงใจ 

   

        ส5.2ก.(2) วฒันธรรมองค์กร 

    - วิธีการในการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เกิด

การสื�อสารที�เปิดกวา้ง การทํางานที�ใหผ้ลการดําเนินการ

ที�ดแีละบคุลากรมคีวามผกูพนั  

    -  ว ัฒนธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางความคดิ วฒันธรรม และความคิดเห็น

ของบคุลากร 

    

        ส5.2ก.(3) การจดัการผลการปฏบิตังิาน 
    - ระบบการจดัการผลการปฏบิตังิานของบุคลากรทํา

ใหส้ิ�งเหล่านี�บรรลุผลไดอ้ย่างไร 

     • สนบัสนุนให้มกีารทํางานที�ใหผ้ลการดาํเนินการที�ดี

และความผกูพนัของบคุลากร 

     • พจิารณาถึงการบรหิารค่าตอบแทน การให้รางวลั 

การยกย่องชมเชย และการสรา้งแรงจูงใจ 

    

     • หนุนเสรมิการมุง่เน้นลูกคา้และธุรกจิ/กจิการ และ 

การบรรลุผลสาํเรจ็ของแผนปฏบิตักิาร 

    



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

    ส5.2ข. การประเมนิความผูกพนัของบคุลากร  งานบคุลากร   

       ส5.2ข.(1) การประเมนิความผกูพนั 

    - วธิกีารในการประเมนิความผูกพนัของบุคลากร ทั �ง

ที�เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ และมตีวัวดัอะไรบา้งที�

ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ

บคุลากร  

     - วธิีการและตวัวดัเหล่านี�มคีวามแตกต่างกนัอย่างไร
ในแต่ละกลุ่มและสว่นของบคุลากร  

     - องค์กรใชต้วัชี�วดัอื�นๆ เช่น การรกัษาให้บุคลากร

อยู่กบัองค์กร การขาดงาน การรอ้งทุกข์ความปลอดภยั 

และผลิตภาพ เพื�อตรวจประเมินและปรับปรุงความ

ผกูพนัของบคุลากรอย่างไร 

- ประเมนิความผกูพนัธ์ของบคุลากรที�เชื�อมโยงกบั

ผลลพัธ์ขององคก์ร 

   

       ส5.2ข.(2) ความเชื�อมโยงกบัผลลพัธ์ 

    - วธิีการในการนําผลการประเมินความผูกพันของ

บุคลากรมาเชื�อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการที�

สําคัญที�รายงานในหมวด 7 เพื�อระบุโอกาสในการ
ปรบัปรงุความผูกพนัของบคุลากรและผลลพัธ์ทางธุรกจิ/

กจิการ 

 

 

 

  งานประกนั  

    ส5.2ค. การพฒันาบคุลากรและผูบ้รหิาร  งานบรหิารฝ่าย

วชิาการ 

งานบคุลากร  



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

       ส5.2ค.(1) ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

    - ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันาสําหรบับคุลากรและ

ผูนํ้าขององคก์ร ไดพ้จิารณาปจัจยัต่อไปนี� 
       • สมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core 

Competencies) ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ และการ

บรรลุผลสาํเรจ็ของแผนปฏบิตักิารขององค์กร ทั �งใน

ระยะสั �นและระยะยาว 

       • การปรบัปรุงผลการดําเนินการขององค์กร และ

นวตักรรม 

       • จรยิธรรมและวธิีปฏบิตัิทางธุรกจิ/กจิการอย่างมี

จรยิธรรม 

       • การมุง่เน้นลูกคา้ 
       • ความต้องการดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา ทั �ง

เรื�องที�เป็นความต้องการของตนเองและที�กําหนดโดย

หวัหน้างาน ผูจ้ดัการ และผูนํ้าระดบัสงู 

       • การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที�ลาออกหรือ

เกษยีณอายุ 

       • การส่งเสรมิให้มกีารใช้ความรู้และทกัษะใหม่ใน

การปฏบิตังิาน 

- กาํหนดระบบการเรยีนรู ้

- ระบบการพฒันาบุคลากรและผูนํ้าขององค์กร 

- จดัทําวทิยฐานะทางวชิาชพีและคา่ตอบแทน 

- จดัทําแนวทางความกา้วหน้าทางการบรหิารของ

บคุลากร 

   

       ส5.2ค.(2) ประสทิธผิลของการเรยีนรูแ้ละการ

พฒันา 
    - วธิปีระเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบ 

    

การเรยีนรูแ้ละการพฒันาอย่างไร     



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

       ส5.2ค.(3) ความกา้วหน้าในอาชพีการงาน 

    - วธิกีารในการจดัการความกา้วหน้าในอาชพีการงาน

ของบคุลากรทั �วทั �งองค์กรอย่างมปีระสทิธผิล  

    - วธิกีารในการวางแผนการสบืทอดตําแหน่งของ

ตําแหน่งผูบ้รหิารและผูนํ้าอย่างมปีระสทิธผิล 

    

หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบติัการ     

ส6.1 ระบบงาน     

    ส6.1ก. การออกแบบระบบงาน  งานบรหิารสํานกัฯ   

        ส6.1ก.(1) แนวคดิในการออกแบบ  

   - วิธีการในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้าน
ระบบงานโดยรวม  

    - วิธีการในการใชป้ระโยชน์จากสมรรถนะหลกัของ

องคก์ร (Core Competencies) รวมทั �งวธิีการที�ใชต้ดัสนิ

วา่กระบวนการใดในระบบงานโดยรวมเป็นกระบวนการ

ภายในองค์กร (กระบวนการทํางานที�สําคญัขององค์กร) 

และกระบวนการใดจะใชท้รพัยากรจากแหล่งภายนอก 

- ทบทวนโครงสรา้งการบรหิารองคก์ร ฝ่าย/หน่วยงาน 

โดยเฉพาะสมรรถนะหลกัขององคก์ร(ครแูละฝ่าย
วชิาการ) 

- พจิารณากระบวนการทํางานใดควรใชท้รพัยากรจาก

แหล่งภายนอก 

- จดัทําขอ้กาํหนดระบบงานที�สําคญัที�ใชข้อ้มลูจาก

ผูป้กครอง 

 

   

        ส6.1ก.(2) ขอ้กาํหนดของระบบงาน 

   - วธิกีารในการจดัทําขอ้กาํหนดของระบบงานที�สาํคญั
โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้

ความรว่มมอื (*) ขอ้กาํหนดที�สาํคญัของระบบงานเหล่านี� 

 

 

 
 

 

 

   

    ส6.1ข. การจดัการระบบงาน  งานบรหิารสํานกัฯ   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

        ส6.1ข.(1) การนําระบบงานไปปฏบิตัิ 

    ระบบงานขององค์กรมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการ

อย่างไรในการจดัการและปรบัปรุงระบบงานขององค์กร

ให้ส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และทําให้องค์กรประสบ

ความสาํเรจ็และยั �งยนื 

- การพจิารณาทบทวนการปรบัปรงุระบบงานในแต่ละปี

การศกึษา 

- การจดัทําตน้ทุนการศกึษาเปรยีบเทยีบแต่ละปี

การศกึษา  

    งบดาํเนินการ/ นกัเรยีน 1 คน 

   

        ส6.1ข.(2) การควบคมุตน้ทุน 

    - วธิกีารในการควบคมุตน้ทุนโดยรวมของระบบงาน    

     - วิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความ

ผดิพลาดของการให้บรกิาร และการทํางานซํ�า รวมทั �ง
การลดต้นทุนค่าประกนัความเสยีหายหรือการสูญเสีย

ผลติภาพของลูกคา้ใหน้้อยที�สดุ 

      - วธิกีารในการลดตน้ทุนโดยรวมที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบ การทดสอบ  แ ล ะการต รวจปร ะ เมิน

กระบวนการหรอืผลการดาํเนินการ  

    งบลงทุน/ นกัเรยีน 1 คน 

    งบพฒันา/ นกัเรยีน 1 คน 

- จดัทําระบบป้องกนัภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉิน 

 งานการเงนิและบญัช ี  

    ส6.1ค. การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน 

    - วธิกีารเพื�อทําใหม้ ั �นใจวา่ระบบงานและสถานที�

ทํางานมกีารเตรยีมพรอ้มต่อภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉิน 
ระบบการเตรยีมพรอ้มต่อภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉิน

ดงักล่าวไดค้ํานึงถงึการป้องกนั การจดัการ ความ

ต่อเนื�องของการดําเนินการ และการทําใหค้นืสูส่ภาพ

เดมิ 

 

 งานบรหิารฝ่ายทั �วไป   

ส6.2 กระบวนการทํางาน           



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

     ส6.2ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน  งานบรหิารสํานกัฯ งานบรหิารฝ่าย

วชิาการ 

 

       ส6.2ก.(1) แนวคดิในการออกแบบ  

    - วิธีการในการออกแบบและสร้างนวตักรรมของ

กระบวนการทํางานเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดที�สําคญั  

     - วธิกีารในการนําเทคโนโลยใีหม่ ความรูข้ององคก์ร 

ความเป็นเลิศของผลิตภณัฑ์ และความคล่องตวัที�อาจ

ตอ้งการในอนาคตมาพจิารณาในกระบวนการเหล่านี�     

     - การนําเรื�องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุม
ต้นทุน รวมทั �งปจัจยัดา้นประสิทธิภาพและประสทิธิผล

อื�นๆ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการเหล่านี�

อย่างไร 

- การจดัทํานวตักรรมการทํางานรวมทั �งใชเ้ทคโนโลยี

ของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายวชิาการ 

- จดัทําขอ้กาํหนดกระบวนการทํางานของแต่ละ

หน่วยงาน (การเชื�อมโยงกบัระบบรายงาน ระบบ

ประเมนิ ระบบสารสนเทศขององคก์ร) 

 งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

 

       ส6.2ก.(2) ขอ้กาํหนดของกระบวนการทํางาน 

    - วิธีการในการจัดทําข้อกําหนด ของกระบวนการ

ทํางานที�สาํคญั  

    

    ส6.2ข. การจดัการกระบวนการทํางาน  งานบรหิารสํานกัฯ งานบรหิารฝ่าย

วชิาการ 

 

       ส6.2ข.(1) การนํากระบวนการทํางานที�สาํคญัไป

ปฏบิตัิ 

    - กระบวนการทํางานที�สําคญัขององค์กรสมัพนัธ์กบั

ระบบงานขององคก์ร  

     - กระบวนการทํางานที�สําคญัเป็นไปตามขอ้กาํหนด

ที�สาํคญั  

- ตดิตามการปฏบิตัภิาระหน้าที�(หน่วยงาน/ตําแหน่ง

งาน) 

- ปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการทํางานที�ไมบ่รรลุตวัชี�วดัผล

การดาํเนินการที�สําคญัและตวัวดัในกระบวนการที�

องคก์รใชใ้นการควบคมุและปรบัปรงุกระบวนการทํางาน 

   



 

 
 

หมวด/ ขอ้หลกั/ ขอ้รอง/ ขอ้ย่อย 
ภาระงาน/กจิกรรม/โครงการ 

(ตวัอย่าง) 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 
เวลาดําเนินการ 

หลกั รว่ม 

     - ตวัวดัหรอืตวัชี�วดัผลการดําเนินการที�สาํคญัและตวั

วดัในกระบวนการที�องค์กรใชใ้นการควบคมุและปรบัปรงุ

กระบวนการทํางานต่างๆ 

    

       ส6.2ข.(2) การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

    - วธิีการในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การประเมนิผล

การดําเนินการของผูส้่งมอบ (เชน่ การจดัซื�อ จดัจา้งต่าง 

ๆ ระบบรายงานผลคุณภาพนักเรียน เป็นต้น) และ

ดาํเนินการอย่างไรกบัผูส้ง่มอบที�มผีลการดําเนินการที�ไม่

ด ี

    

        ส6.2ข.(3) การปรบัปรงุกระบวนการ  

    - วิธีการในการปรบัปรุงกระบวนการทํางานเพื�อ
บรรลุผลการดําเนินการที�ดขี ึ�น ลดความแปรปรวนของ

กระบวนการ และปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หด้ขี ึ�น 

    

 

 

 


