
1 
 

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษา 
กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านควนเนียง 

อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 
บริบทสถานศีกษา 
 โรงเรียนบ้านควนเนียง เป็นโรงเรียนขนาด ใหญ่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่  5 เทศบาลต าบลควนเนียง เลขท่ี  
701 หมู่ที่ 2 ต าบลรัตนภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7438-6446 www.skz2.go.th/bkg 
ก่อตั้งเมื่อ พ .ศ. 2474 โรงเรียน เปิดสอนร ะดับชั้นอนุบาล- ประถมศึกษาปีที่  6 และเปิดสอน ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ(Mini English Program)ในระดับประถมศึกษา ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียนโดยมีครูต่างชาติ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษาพลศึกษา และคอมพิวเตอร์ ชุมชน ประกอบ
อาชีพรับจ้างเก่ียวกับการท าสวนยาง และค้าขายเบ็ดเตล็ด 

ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียน  
จ านวน 803 คน ระดับปฐมวัย จ านวน 96 
คน ระดับประถมศึกษาห้องเรียนปกติ 
จ านวน 524 คน และห้องเรียนพิเศษ 
MEP จ านวน 183 คน    

มีผู้บริหาร จ านวน 2 คน  
(ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ 
โรงเรียน) ครปูระจ าการ จ านวน 29 คน  
ครูอัตราจ้าง จ านวน 6 คน ครูต่างชาติ 
จ านวน 7 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 44 คน 

วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน คือ  
“ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านควนเนียง
เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน และบุคคลแห่งการเรียนรู้  ควบคู่คูณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สืบทอดวิถีไทย 
ก้าวไกลสู่อาเซียน”  
              เอกลักษณ์ “สืบสานดนตรีไทย”  อัตลักษณ์ “ดนตรีไทย” 
 

http://www.skz2.go.th/bkg
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ความส าเร็จของสถานศึกษา 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  3 ปีต่อเนื่อง (ปี

การศึกษา 2553-2555) แต่ละปีนักเรียนที่จบระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดัง
ได้ จ านวนมากขึ้นและ โรงเรียนได้รับการรับรองจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน ) (สมศ.)ระดับปฐมวัย รอบสองระดับดีมาก และรอบสามระดับดี ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
รอบสองและรอบสามระดับดี 

 
 เป็นโรงเรียนแกนน าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน ) รุ่นที่ 2 โรงเรียนแกนน าด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นักเรียนมีผลงานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระดับเหรียญทองและเหรียญทองแดง ระดับ
เครือข่าย เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ได้รับรางวัลสถานศึกษามีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
เป็นสถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบโครงการโรงเรียนสุจริต 
เป็นโรงเรียนดีเด่นหลายรายการ เช่น สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่น โรงเรียน
นิเทศภายในดีเด่น ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ .O-BEC AWARD ปี พ.ศ.
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2556 เป็นศูนย์ดนตรีไทย  เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ของส านักงานเขตพ้ืน ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 เป็นโรงเรียนน าร่องกิจกรรมธนาคารความดีของธนาคารออมสิน  

ปี พ.ศ.2556 ครูมี Best Practices ที่เป็นการแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนรู้ จ านวน 27 เรื่อง แบ่งเป็นกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง  
ภาษาไทย 9 เรื่อง ทัศนศิลป์ 2 เรื่อง ดนตรี 1 เรื่อง  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 2 เรื่อง  
ภาษาอังกฤษ 3 เรื่อง และ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 เรื่อง 

ครูทุกคนมีความรับผิดชอบสูง สอนเต็มเวลา  
อุทิศเวลาในการพัฒนานักเรียนทุกเวลาแม้วันหยุดวัน 
เสาร์ครูทุกคนสอนเสริมให้กับนักเรียนตามตารางสอนที่ก าหนด 
หรือในการท าหน้าที่ครูเวรประจ าวันในวันหยุดครูจะนัดนักเรียนมาเรียนเสริมในวิชาที่ครู สอนโรงเรียนส่งเสริม
การรักการอ่าน เน้นการยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และมีศิษย์เก่าเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่เอาใจใส่
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง  

การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ครูทุกคนได้ปฏิบัติจนมีความรู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมการท างาน 
ของการเป็นครูของโรงเรียนนี้ซึ่งครูทุกคนมีการด าเนินงานดังกล่าวอย่างมีความสุขเป็นปกติทุกวัน 

บทเรียน 
โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านการบริหาร แบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ศิษย์เก่าของโรงเรียน และชุมชน ที่เป็น Best Practice เรียกว่า KHUANNIANG Model ใช้ใน
การบริหารคุณภาพของโรงเรียน และมีการจัดการความรู้ที่เรียกว่า ‘คารKM เป็นการประชุมครูทุกคน ทุกวัน
อังคาร ตั้งแต่เวลา 14.30-15.30 น.หรือจนกว่าเรื่องที่พูดคุยกันจะจบ เรื่องที่ประชุม จะเป็นการ สนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขในการพัฒนาคุณภาพของนักเรีย น ตลอดจนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านเวลา 14.30 น.โรงเรียนปฏิบัติ
เป็นประจ าทุกวันอังคาร จนครูมีความรู้สึกว่าเป็นปกติที่จะต้องพูดคุยกันในวันอังคาร และทุกอย่างจะเสร็จสิ้นที่
ที่ประชุม แล้วทุกคนน าไปปฏิบัติ เมื่อถึงวันอังคารต่อไปจะน าผลการท างานมาประชุมสนทนากันด้วย 

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนคุณภาพ 

ครูและบุคคลากร 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
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บริหารจัดการคุณภาพด้วย KHUANNIANG Model 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“คุณภาพผู้เรียน ” หมายถึง นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ และใช้ ICT ในการ
เรียนรู้คู่วิถีไทย โดยมีการบริหารจัดการที่ เน้นการมีส่วนร่วม หรือ ใช้แนวคิด PIL คือ ทุกฝ่ายมีการด าเนินงาน
แบบมีส่วนร่วม (Participate-P) มีการบูรณาการการท างาน ( Integrate-I) และเกิดการเรียนรู้จากการท างาน
ร่วมกัน(Learning-L)ทุกกระบวนการ /ขั้นตอนการท างาน  และโรงเรียนมีเป้าหมายส าหรั บอนาคนักเรียนร่วม

ด้วย คือ นักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1ในโรงเรียนมีชื่อเสียงของจังหวัด ได้มากขึ้น  
จัดให้ครูสอนตรงวิชาเอก และตรงตามความถนัด ของครู สร้างความ
ตระหนักให้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้รู้สึกว่าทุกคนเป็น
เจ้าของโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น  เพ่ิมชั่วโมงสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักมากกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน1-2 ชั่วโมง ทุกระดับชั้นเรียน ครูจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญเน้นการ
จัดการเรียนรู้ และวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร สถานศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เน้น ให้นักเรียนปฏิบัติ และทดลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เน้นการค านวณ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่าง ประเทศ(ภาษาอังกฤษ )ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 เน้นให้นักเรียนท่องศัพท์
ภาษาอังกฤษในกรอบที่หลักสูตรก าหนด ส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้

‘คาร KM 
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ไวยากรณ์ (Grammar)ภาษาอังกฤษและส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ นอกสถานศึกษา
ด้วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้ ICT ในการเรียนรู้ และส่งเสริมการ รักการอ่าน เนื่องจาก โรงเรียนคิดว่า ถ้านักเรียน
อ่านไดแ้ละเข้าใจ จะท าให้มีความรู้และสามารถท างานต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

ครผูู้สอนนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง  
ปานกลาง และอ่อน(แบ่งตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนปีการศึกษาท่ีผ่านมา) ซ่ึงกลุ่มเก่งคร ู
จะเสริมให้เก่งยิ่งขึ้น กลุ่มปานกลาง ครูให้ฝึกท า 
ข้อสอบทั้งยาก และง่าย ในการให้นักเรียนท า 
ข้อสอบ ครูและนักเรียนจะช่วยกันวิเคราะห์ข้อสอบ  
รวมทั้งวิเคราะห์ค าตอบที่ควรจะเป็น และช่วยกัน 
ตรวจสอบว่าเป็นข้อสอบของมาตรฐานใด ตัวชี้วัดใด และกลุ่มอ่อน  ให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบทั้งง่ายและยาก 
โดยฉายข้อสอบขึ้นจอ อ่านข้อสอบพร้อมกัน ฝึกช่วยกันตัดตัวเลือกท่ีไม่ถูกต้องออก ครูใช้ภาษาง่าย ๆ ในการ
พูดคุยกับนักเรียนและก าลังขยาย กระบวนการด าเนินการดังกล่าวไปยังระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5
โรงเรียนจัดให้มีการวัดผลการเรียนรู้อย่างเป็นทางการปีละ 4 ครั้ง คือ ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 
1 ระหว่างภาคเรียนที่ 2 และปลายภาคเรียนที่ 2 ครูสร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด และสร้างข้อสอบลักษ ณะ
เดียวกับข้อสอบ O-NET ด้วยตนเองทุกครั้งที่สอบน าผลการสอบของ 

นักเรียนมาวิเคราะห์จุดอ่อนของนักเรียน แล้วด าเนินการแก้ไข ขณะเดียวกันให้นักเรียนตั้งเป้าหมาย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนว่าจะให้สูงขึ้นเท่าไร ตามศักยภาพของนักเรียนด้วยส าหรับแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนพัฒนาตนเองด้านการเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
แข่งขันทุกสนามแข่งขันและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนพิเศษเพ่ิมเติม โดยผู้ปกครองร่วมกันดูแลพานักเรียนไป
เรียนพิเศษในเมืองด้วยใช้วิธี Carpool (ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของยานพาหนะ ผลัดกันรับส่งบุตรหลานของเพ่ือน
บ้าน) 

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน จัดให้มีการนิเทศภายใน  
โดย เพ่ือนครู ในโรงเรียน ผู้บริหาร สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และคุณภาพการศึกษาของ นักเรียน  ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น มีทั้งกิจกรรมที่โรงเรียนริเริ่ม 
และผู้ปกครอง/ชุมชนริเริ่ม รวมทั้งมีการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพ จึงท าให้ทุกกิจกรรมประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน จึงทราบความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา และท าให้ทุก
คนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน  

ส าหรับบรรยากาศการท างานในโรงเรียน  
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ผู้บริหารและครูสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียนตลอด 
เวลา ท าให้ทุกคนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข 
นอกจากนี้ ผู้บริหาร และครูจัดการความรู้อย่างเป็นทางการ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีความหมายและ
บังเกิดผล ที่ โรงเรียนเรียกว่า “ ‘คาร KM”ทุกวันอังคารเวลา 14.30-15.30 น.หรือจนกว่าเรื่องท่ีพูดคุยกันจะ
เสร็จสิ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และทุกคนปฏิบัติมานาน
จนเป็นวัฒนธรรมของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการด าเนินการดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 ในการประชุมทุกวันอังคาร โรงเรียนได้ตกลงกันด าเนินการตาม 7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการ
ความรู้ โดยโรงเรียนสังเคราะห์เป็น ๓ ขั้นตอนหลักในการด าเนินการประชุม ได้แก่ การพัฒนา การประเมิน 
และการตรวจสอบ แต่ละการด าเนินการในที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้  
 การพัฒนา ในวาระแจ้งเพื่อทราบ และเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ผู้รับผิดชอบแต่
ละงาน น าเสนอผลการด าเนินงานที่ได้ข้อสรุปจากมติของที่ประชุมครั้งที่แล้ว ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมน าไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับผิดชอบ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคของงานเดิม หรือปัญหา
อุปสรรคอื่นที่พบจากการท างานที่รับผิดชอบ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
(ร่วมแบ่งปัน) เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ในครั้งต่อไป(สร้างสรรค์เรียนรู้) 
 ส าหรับเรื่องที่รับมาใหม่ ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้รับผิดชอบและท่ีประชุมทราบ ร่วมกันหารือ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพ่อให้งานส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ที่
ประชุมระดมพลังสมอง เสนอแนวทางการปฏิบัติ(หลากหลายความรู้) ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ จัดกลุ่ม
ก าหนดเป็นรูปแบบการปฏิบัติ และสรุปเป็นวิธีปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมน าไปใช้(จัดหมวดหมู่ 
องค์รวม ร่วมกันกลั่นกรอง) และก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือออกค าสั่งแนวทางการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน(รองรับการใช้) จากนั้น ผู้รับผิดชอบน าแนวทางการปฏิบัติที่สรุปจากที่ประชุม ไปด าเนินการ 
และน าผลการด าเนินงานมาน าเสนอในวันอังคารต่อไป 
 การประเมิน ในการน าเสนอผลการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบ ที่น าข้อสรุปจากที่ประชุมไปปฏิบัติ ที่
ประชุมจะร่วมกันประเมินผลการด าเนินงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ร่วมแบ่งปัน)  และร่วมกันหาแนว
ทางการแก้ปัญหา เพื่อการน าไปปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ในครั้งต่อไป(สร้างสรรค์เรียนรู้) 

พัฒนา 

ตรวจสอบ ประเมิน 

การจัดการความรู้ “ ‘คาร KM” 
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 การตรวจสอบ ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันตรวจสอบผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบจากการรายงานผลการด าเนินงานด้วยวาจา เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน และ
จากการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ประสบความส าเร็จอย่างน่าชื่นชม เนื่องมาจาก 
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาทุ่มเท อุทศิตน  
และเป็นผู้น าที่ดี เน้นการบริหารให้ได้ใจครู ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า และชุมชน ซึ่งเมื่อได้ใจจากทุกคน ทุกฝ่ายแล้ว 
ทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูเอาใจใส่นักเรียน มุ่งม่ันสอนนักเรียน อุทิศเวลา และเป็นแบบอย่างการท างานที่ทุ่มเท และ 
อุทิศตนเพื่อนักเรียน 

3. ผู้ปกครองช่วยสอน และดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบขณะนักเรียนอยู่บ้าน กวดขันให้ 
นักเรียนท าการบ้าน และดูและพฤติกรรมของนักเรียน 

4.  ผู้ปกครองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ เช่น จัด carpool พา 
นักเรียนไปเรียนพิเศษ หรือไปสอบทุกสนาม และสอบเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทัง้การแข่งขันทุก
สนาม 

5. สถานศึกษาหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และแข่งขันทางวิชาการทุกสนาม 
ต่อไปโรงเรียนมีแนวคิดที่จะพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป ดังนี้ 
1. พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
(3D) ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
2. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ให้มาก
ขึ้นทุกระดับชั้น 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร ในโรงเรียนให้บ่อยขึ้นท าความ

เข้าใจ KUANNIENG Model ให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน เพ่ือที่ทุกคนจะได้มองเห็นเป้าหมายและการด าเนินงานการพัฒนา
นักเรียนได้อย่างชัดเจนและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

4. สร้างระบบการติดตามการด าเนินงานทุกงานให้เข้มแข็งและท าอย่างจริงจังโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินการด าเนินงาน 
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5. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างรวดเร็ว 

6. พัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น 
7. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีความหมายมาก 

ขึ้นต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

สังเคราะห์ความรู้ที่เชื่อมกับความรู้อ่ืน 
 โรงเรียนมีกระบวนการท างานคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ KHUANNIANG Model ที่
เป็นการบริหารอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมมชน รวมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียน ขณะเดียวกัน ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียนได้น า
กระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management Process)มาใช้อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การบ่งชี้(Knowledge Identification), 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ และสม่ าเสมอ
(Knowledge Creation and Acquisition), 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organizaion), 4)
การประมวลและกลั่นกรองความรู้(Knowledge Condification and Refinement), 5) การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access), 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing), 7) การเรียนรู้(Learing) มา
ด าเนินการประชุมทุกวันอังคาร ตั้งแต่ 14.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ ‘คาร KM ของ
โรงเรียนบ้านควนเนียง สอดคล้องกับระบบ ISO 9000 ในเรื่องการทบทวนฝ่ายบริหารที่มีการประชุมทบทวน
การปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพ่ือติดตามการแก้ปัญหาการท างานที่มอบหมายสัปดาห์ที่แล้ว และร่วมปรึกษาหา
แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการ และสัปดาห์ถัดไปก็ด าเนินการอย่าง
เดียวกัน  

แนวทางการใช้ประโยชน์จากบทเรียน 
 ทุกขนาดของโรงเรียนสามารถน ากระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนบ้านควนเนียงไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งถ้าปฏิบัติอย่างสม่ าเสมออย่างไม่ท้อถอย จะสามารถสร้างวัฒนธรรม
การท างานที่ดี โดยยึดคุณภาพของนักเรียน และสถานศึกษาเป็นเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจน จะ
ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนประสบความส าเร็จได้ 
 โรงเรียนควรฝึกให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการเรียนรู้ของตนเอง โดยด าเนินการ
พัฒนาตนเองร่วมกับเพื่อนนักเรียน ซึ่งถ้าสามารถปลูกฝังการะบวนการจัดการความรู้ให้กับนักเรียนในการ
เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จนเป็นวิถีชีวิตของนักเรียนแล้ว จะสามารถท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างประสบความส าเร็จ 
และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตลอดชีวิต 
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