โครงร่ างองค์ กร
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

โครงร่ างองค์กร
โรงเรียนสั นทรายวิทยาคม อาเภอสั นทราย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
1. ลักษณะขององค์ กร (Organizational Description)
ก. ลักษณะขององค์ กร : สภาพแวดล้อมขององค์ กร (Organizational Environment)
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจําอําเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่
เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 34 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 207 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-498210, 053-498220 โทรสาร 053-353872 Website :
www.sansai.ac.th
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคมมีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา ให้บริ การเขตพื้นที่จาํ นวน 9 ตําบล
ได้แก่ ตําบลสันพระเนตร ตําบลสันนาเม็ง ตําบลสันป่ าเปา ตําบลหนองแหย่ง ตําบลป่ าไผ่ ตําบลเมืองเล็น
ตําบลแม่แฝก ตําบลสันทรายหลวง และตําบลหนองหาร
สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยน มีลกั ษณะของชุมชนชานเมือง ซึ่ งประกอบด้วยหมู่บา้ นดั้งเดิม
หมู่บา้ นจัดสรร อาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีประชากรประมาณ 3,100 คน จํานวน
หลังคาเรื อน 850 หลัง บริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยนได้แก่ โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่
โรงพยาบาลสันทราย โรงเรี ยนบ้านห้วยเกี๋ยง วัดห้วยเกี๋ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และธุ ดงคสถานล้านนา
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม รับจ้างและค้าขาย รายได้
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 40,000 บาท
1) หลักสู ตรการจัดการเรียนการสอน
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคมได้ศึกษาวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุ มชน มีการจัด
สาระการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรและการ
เรี ยนรู้ เพื่อ พัฒนาผูเ้ รี ย นตามความสนใจ เช่ น กิ จกรรมวงโยธวาทิ ต กิ จกรรมวงดนตรี ลูก ทุ่งสันทราย
แบนด์ กิ จกรรมการแสดงนาฏศิ ล ป์ ในด้า นการวัด และประเมิ นผล โรงเรี ย นมี ระเบี ย บการวัดและ
ประเมินผลอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยงั ได้กาํ หนดแนวทางให้ครู และบุคลากรมีส่วนร่ วมในการวิจยั และ
พัฒนาหลักสู ตรทุกขั้นตอน โดยโรงเรี ยนได้จดั หลักสู ตรแผนการเรี ยน ของช่ วงชั้นที่ 3 และช่ วงชั้นที่ 4
ปี การศึกษา 2557 ดังนี้
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ตาราง 1 การจัดแผนการเรียนโรงเรียนสั นทรายวิทยาคม
แผนการเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ทัว่ ไป)
แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
แผนการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
แผนการเรี ยนศิลป์ -ภาษาจีน
แผนการเรี ยนศิลป์ -ภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรี ยนธุ รกิจ
แผนการเรี ยนเกษตรกรรม
แผนการเรี ยนอุตสาหกรรม

ระดับชั้น
ม.1 – ม.3 ระดับชั้นละ 7 ห้อง
ม.4 – ม.6 ระดับชั้นละ 2 ห้อง
ม.4 – ม.6 ระดับชั้นละ 1 ห้อง
ม.4 – ม.6 ระดับชั้นละ 1 ห้อง
ม.4 – ม.6 ระดับชั้นละ 1 ห้อง
ม.4 – ม.6 ระดับชั้นละ 1 ห้อง
ม.4 – ม.6 ระดับชั้นละ 1 ห้อง
ม.4 – ม.6 ระดับชั้นละ 1 ห้อง

จํานวนห้องเรี ยน
21
6
3
3
3
3
3
3

วิธีการจัดหลักสู ตร
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคมได้จดั ทําหลักสู ตรที่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน
ตามความเชื่ อที่วา่ ผูเ้ รี ยนมีพ้นื ฐานแตกต่างกัน โดยกําหนดวิธีการจัดทําหลักสู ตร ดังนี้
1. วินิจฉัยความต้องการ สํารวจสภาพปั ญหา ความต้องการ และความจําเป็ นต่างๆ ของชุมชน
และผูเ้ รี ยน
2. กําหนดจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการให้ชดั เจน
3. คัดเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยเนื้ อหา
ต้องมีความเชื่อถือได้ และสําคัญต่อการเรี ยนรู ้
4. จัดเนื้ อหาสาระโดยคํานึงถึงความต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื้ อหา วุฒิภาวะ
ความสามารถ และความสนใจของผูเ้ รี ยน
5. ครู ผสู้ อนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชา และ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
6. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ โดยคํานึงถึงเนื้ อหาสาระและความต่อเนื่ อง
7. กําหนดสิ่ งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล โดยตัดสิ นใจว่าจะต้องประเมินอะไร
เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ และกําหนดด้วยว่าจะใช้วธิ ี
ประเมินผลอย่างไร ใช้เครื่ องมืออะไร
ด้ านการจัดบริการส่ งเสริมการเรี ยนรู้ บริการทางการศึกษา
โรงเรี ยนได้จดั ให้มีบริ การส่ งเสริ มการศึกษาและการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องสมุด
ห้องศูนย์ภาษาจีน – ญี่ปุ่น ห้องปฏิบตั ิการกลุ่มสาระต่าง ๆ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว
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การศึกษาต่อและอาชีพ ให้บริ การด้านสนามกีฬา โรงพลศึกษา สุ ขภาพอนามัยการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การประกันชีวิต สวัสดิการสหกรณ์ร้านค้า ฯลฯ
2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ บริ หารแบบมีส่วนร่ วม พัฒนางานด้วยการวิจยั ”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
3. พัฒนาโรงเรี ยนด้านอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนให้โดดเด่น
4. พัฒนาด้านมาตรการส่ งเสริ มตามแนวปฏิรูปการศึกษา
วัฒนธรรมองค์ กร
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ครู ได้รับการพัฒนาตนเองในรู ปแบบ
ต่าง ๆอย่างต่อเนื่ อง มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงกับความรู ้ ความสามารถและความถนัด
ครู สันทรายวิทยาคม เป็ นผูใ้ ห้
 ให้ชีวติ ที่ดีแก่ศิษย์
 ให้ความรู ้แก่ศิษย์
 ให้ความรักแก่ศิษย์
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม โรงเรี ยนมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบกัลยาณมิตร เป็ นประชาธิปไตย ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา ครู มีความรู้ความสามารถ
ทางการวิจยั สามารถทําวิจยั เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ มีการนิเทศภายในเพื่อจัดระบบการดําเนินงาน
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
S A N S A I
S - Staff
: ทีมงาน บุคลากรที่ดี มีคุณภาพ
A - Attitude
: ความรู้สึก ทัศนคติที่ดีต่อการทํางานร่ วมกัน
N - Norm
: เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน เป็ นแบบอย่างที่ดี
S - Shared Vision : มีวสิ ยั ทัศน์ร่วม และมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
A - Appearance
: ภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดีงาม
I - Innovation
: เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ
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สมรรถนะหลักขององค์ กร
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม มีการสร้างความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองและชุมชน
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ครู มีความรู้ความสามารถหลากหลาย นักเรี ยนมีระเบียบวินยั มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และมีจิตสาธารณะ มีวสั ดุอุปกรณ์ สื่ อและโทคโนโลยีที่ทนั สมัย ในการจัดการเรี ยนการสอน
สมรรถนะองค์กรของโรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ 4 ประการ คือ
1. การมีทศั นคติร่วมกัน (Share Vision) ซึ่ งจะช่วยให้เกิดความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันภายใน
องค์กร และยังสร้างความแตกต่างให้กบั องค์กรที่ไม่เหมือนใคร
2. การจัดการและการปฏิบตั ิทางด้านบุคลากร (Management and Human Resource Practices)
ซึ่ งจะทําให้เกิดการแปรเปลี่ยนความสามารถของบุคคลให้เป็ นความสามารถขององค์กร ทั้ง
ด้านการสรรหา การพัฒนา ด้านการประเมินผล ด้านการออกแบบองค์กร และการสื่ อสาร
3. การมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Capability for Change)
4. ภาวะผูน้ าํ (Leadership) ของผูบ้ ริ หารในระดับต่าง ๆ
3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ครู และบุคลากรของโรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม ส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ในการทํางาน มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา หาความรู ้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
มีจิตสาธารณะพร้อมและเต็มใจที่จะดําเนิ นการช่วยเหลือให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปอย่างเรี ยบร้อยและมี
ประสิ ทธิภาพ มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีการทํางานเป็ นทีม รู ้จกั ให้อภัยซึ่ งกันและกัน คิดดีทาํ ดี
ซื่อสัตย์ เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั เพื่อนร่ วมงาน นักเรี ยน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตาราง 2 จานวนบุคลากร จาแนกตามช่ วงอายุ
ช่วงอายุ(ปี )

25 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

รวม

จํานวนคน

6
7.50

2

3

5

20

27

17

80

2.50

3.75

6.25

25.00

33.75

21.25

100.00

ร้อยละ
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ตาราง 3 จานวนบุคลากร จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
ฝ่ าย/กลุ่มสาระ

เพศ

วุฒิการศึกษา

วิทยฐานะ

ชาย

หญิง

ปริ ญญา
โท

ปริ ญญา
ตรี

ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี

ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญการ

ไม่มี
วิทยฐานะ

ฝ่ ายบริ หาร

4

-

3

1

-

3

1

-

ส่งเสริ มการศึกษา

1

1

1

1

-

-

1

1

ภาษาไทย

2

5

3

4

-

5

2

-

ภาษาต่างประเทศ

2

13

4

11

-

9

3

2

คณิ ตศาสตร์

1

9

2

8

-

8

-

2

วิทยาศาสตร์

4

4

4

4

-

3

5

-

สังคมศึกษา

1

5

2

4

-

3

1

2

ศิลปะ

3

1

1

3

-

4

-

-

สุขศึกษา-พลศึกษา

4

1

1

4

-

1

4

-

การงานอาชีพ

10

9

7

12

-

15

3

1

รวม

32

48

28

52

-

52

19

8

65.00

-

65.00

23.75

11.25

ร้อยละ

40.00 60.00 35.00

4) สิ นทรัพย์
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน 3 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง หอประชุม 1 หลัง อาคาร 40 ปี 1 หลัง
เรื อนประชาสัมพันธ์ 1 หลัง อาคารกีฬาอเนก ประสงค์ 1 หลัง สนามบาสเกตบอล/ลานอเนกประสงค์
1 แห่ง ลานกิจกรรม 1 แห่ง สนามฟุตบอล 1 สนาม และส้วมจํานวน 5 หลัง
เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกทีส่ าคัญ
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หาร
จัดการภายในโรงเรี ยน โดยมีการติดตั้งระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ให้บริ การอินเตอร์ เน็ตไร้สาย
(WIFI) ให้บริ การสื บค้น มีเว็บไซด์สาํ หรับเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์และการติดต่อ
สื่ อสาร มีระบบการบริ หารโดยใช้โปรแกรมระบบการบริ หารงาน ตลอดจนได้มีการจัดสถานที่และ
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้
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1. ห้ องสมุดขนาด 256 ตารางเมตร ตั้งอยูใ่ นอาคารเรี ยนจํานวนหนังสื อในห้องสมุด 33,121 เล่ม
การสื บค้นหนังสื อและการยืม-คืน ใช้ระบบ Library 2000
2. ห้ องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
จํานวน 6 ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จํานวน 4 ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
จํานวน 1 ห้อง
3. คอมพิวเตอร์ จํานวน 381 เครื่ อง
ใช้เพื่อการเรี ยนการสอน 160 เครื่ อง
ใช้เพื่อสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต 198 เครื่ อง (รวมในห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ )
ใช้เพื่อการบริ หารจัดการ 23 เครื่ อง
5) กฏระเบียบข้ อบังคับ
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และบริ หารราชการ ภายใต้
กฏระเบียบ และมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักการบริ หาร โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM) พร้อมกับ
ใช้วธิ ีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย ระบบ PDCA ดังนี้
1. กฏหมายหรื อกฏระเบียบที่เกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดิน
2. กฏหมายหรื อระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา
3. กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายการศึกษา
4. กฎหมาย ระเบียบว่าด้วย การเงิน การคลัง และพัสดุ
5. นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
5.1 มาตรฐานการศึกษาชาติ
5.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558)
5.3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ข. ลักษณะองค์ กร : ความสั มพันธ์ ระดับองค์ กร (Organizational Relationships)
1) โครงสร้ างขององค์ กร
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม ใช้ระบบการบริ หารจัดการศึกษาแบบยึดโรงเรี ยนเป็ นฐาน (Schoolbased Management) และหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจการบริ หารจัดการ ให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจ โปร่ งใสและรับผิดชอบ มีการกํากับติดตามและการรายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็ นปั จจุบนั
โดยแบ่งโครงสร้างการบริ หารงานเป็ น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอํานวยการ กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการ
นักเรี ยน ชุมชนและภาคีเครื อข่าย และกลุ่มบริ การ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
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โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนสั นทรายวิทยาคม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานจัดการศึกษา

กลุ่มงานแผนและประกันคุณภาพ

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ

ชมรมผู้ปกครองและครู
ชมรมศิษย์เก่า

กลุ่มกิจการนักเรียน
ชุมชนและภาคีเครือข่าย

กลุ่มบริการ อาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

กลุ่มงานบริการ

กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

กลุ่มงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม

โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม มีการกระจายอํานาจการบริ หารจัดการโดยให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ โปร่ งใสและรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล มีการกํากับติดตามและการรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นปั จจุบนั สอดคล้องกับเป้ าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน และหลักการ
จัดการศึกษาของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรี ยนได้ยดึ หลักในการกํากับติดตามการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพปั ญหาของโรงเรี ยน โดยการระดมความคิด ระดมข้อมูลข่าวสาร ที่เป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนการบริ หารจัดการจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
เพื่อให้ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากหลายๆ องค์กร เพื่อกําหนดเป็ นแผนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตั ิราชการระยะยาว 4 ปี ทีมีระยะเวลา มีเป้ าหมายความสําเร็ จ
ซึ่ งมีเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบความสําเร็ จของการศึกษาได้อย่างชัดเจน
3. กําหนดกิจกรรมและโครงการที่เร่ งด่วน เป้ าหมายของความสําเร็ จ และตัวบ่งชี้ความสําเร็ จที่
สามารถวัดได้อย่างชัดเจน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี พร้อม
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4.

5.

6.

7.

กับมีขอ้ มูลในการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดของผลการดําเนินงานตามโครงการ
โดยระบบวิเคราะห์ความเสี่ ยงของกิจกรรมของงานโครงการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการ ภายใต้ขอ้ กําหนดหรื อ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด พร้อมทั้งได้รับร่ วมมือ และได้รับการ
สนับสนุน ของหลายภาคส่ วนเพื่อส่ งเสริ มให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การประเมินผล และการสรุ ปผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามวัตถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายของกิจกรรม งานโครงการ มีการดําเนิ นการติดตามผลการดําเนินงานเป็ น 3 ระยะ
ดังนี้
o การประเมินผลก่อนการดําเนิ นงาน เป็ นการประเมินความเสี่ ยง หรื อข้อจํากัด ปั ญหา
อุปสรรค ต่างๆ ที่อาจจะเป็ นปั จจัยลบต่อผลการดําเนิ นงาน
o การประเมินผลระหว่างการดําเนินงาน เป็ นการตรวจสอบระหว่างการดําเนิ นงานว่า มี
ปั ญหาอุปสรรคหรื อตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ อันเป็ นผลทําให้กระทบทางลบต่อ
กระบวนการทํางาน โดยผูร้ ับผิดชอบงานโครงการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
o การประเมินเมื่อสิ้ นสุ ด การดําเนินงานโครงการ ประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ โดย ผูร้ ับผิดชอบงานโครงการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย มีระบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่ องมือที่หลากหลาย
สรุ ปและรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการ ที่ได้ดาํ เนินงาน มีการรวบรวมและ
นําเสนอเป็ นรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของแต่ละหน่วยงานย่อย จากนั้นสรุ ปเป็ น
ภาพรวมของสถานศึกษา นําเสนอต่อ ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุ งพัฒนา
ปรับปรุ งและพัฒนาต่อ ข้อมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทําเป็ นรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ประจําปี (sar) ถูกนําไปเป็ นข้อมูลสารสนเทศสําหรับการบริ หารการศึกษาภายใน
สถานศึกษาต่อไป โดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรับทราบข้อมูล และนําข้อมูลดังกล่าวไป
วิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาในปี การศึกษาต่อไป
2) นักเรี ยนและผู้เกีย่ วข้ อง

ส่ วนตลาด
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่อาํ เภอสันทราย รวมทั้ง
อําเภอใกล้เคียง และนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนสันทรายวิทยาคมและโรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งในเขตอําเภอสันทราย และนอกเขตพื้นที่บริ การ
กลุ่มลูกค้ า
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในเขตพื้นที่อาํ เภอ
สันทราย และอําเภอใกล้เคียง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ได้แก่นกั เรี ยน หน่วยงานต่าง ๆ ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบนั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาํ คัญและวิธีการรับฟังและการเรี ยนรู้ ความต้องการที่สาํ คัญ และความ
คาดหวัง
ตาราง 4 แสดงจานวนนักเรียน (ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) ดังนี้
ระดับชั้นเรียน
ม. 1
ม. 2
ม. 3
รวม ม. ต้ น
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวม ม.ปลาย
รวม ทั้งหมด

จานวน
ห้ องเรียน
7
7
7
21
6
6
6
18
39

จานวนนักเรียน

เฉลีย่ ต่ อห้ อง

271
265
272
808
220
242
239
701
1,509

39
38
39
39
31
35
34
35
37

ตาราง 5 แสดงลักษณะความสั มพันธ์ ระหว่ างโรงเรี ยนกับ ผู้มีส่วนได้ เสี ย หน่ วยงาน ส่ วนราชการ
สถาบันการศึกษาและกลุ่มเครือข่ าย
บทบาทหน้ าที่ /
ความต้ องการ /
แนวทางและวิธีการ
ผู้เกีย่ วข้ อง / หน่ วยงาน
บริการทีใ่ ห้
ความคาดหวัง
สื่ อสารระหว่างกัน
นักเรียน ระดับชั้น
- ระบบการจัดกิ จกรรม
- มัธยมศึกษาตอนต้น - จัดการเรี ยนการสอน - ความรู้และทักษะ
- ทุนการศึกษา
ทางวิชาการและ
การเรี ยนการสอน
- สิ่ งอํานวยความ
วิชาขีพ
- ระบบครู ที่ปรึ กษา
สะดวกระหว่างเรี ยน - คุณลักษณะอันพึง
ที่เข้มแข็ง
- กิจกรรมต่างๆ
ประสงค์ของนักเรี ยน
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บทบาทหน้ าที่ /
บริการทีใ่ ห้
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - จัดการเรี ยนการสอน
- ทุนการศึกษา
- สิ่ งอํานวยความ
สะดวกระหว่างเรี ยน
- กิจกรรมต่างๆ

ความต้ องการ /
ความคาดหวัง
- สมรรถนะหลักที่
จําเป็ นตามหลักสู ตร
- การจบหลักสู ตร
- การสอบเข้าเรี ยนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา

แนวทางและวิธีการ
สื่ อสารระหว่างกัน
- ระบบสภานักเรี ยน
- การประชาสัมพันธ์/
จดหมายข่าว/Website
- การสํารวจความ
คิดเห็น

- การพัฒนาศักยภาพ
และความสมารถใน
ด้านต่างๆ โดยการจัด
อบรมพัฒนาและส่ งไป
ร่ วมประชุมอบรม
ศึกษาต่อ ฯลฯ
- ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัย หน่ วยงาน - เป็ นเครื อข่ายการ
ทางการศึกษาในระดับ เรี ยนรู้ของนักเรี ยน
อุดมศึกษา หรือสถาบัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ในสาขาวิชาต่าง ๆ
การศึกษาสายอาชีพ

- ตําแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพ
- ได้รั บ การพัฒ นาตาม
ความสามารถ
- รางวัลที่ได้รับจากการ
ทุ ม เทหรื อ ผลจากการ
ทํางานที่มีคุณภาพ
- คุณภาพของนักเรี ยนที่
มี คุ ณ ภาพ และตรงกับ
ความต้องการ
- ความมุ่งมัน่ อดทน
- มีคุณธรรม จริ ยธรรม
- มีสมรรถนะหลัก ตาม
ที่หลักสู ตรการศึกษา
กําหนด

- การประชุม/สัมมนา
- หนังสื อเวียน
- โทรศัพท์
- Website
- e-mail

ผู้เกีย่ วข้ อง / หน่ วยงาน

บุคลากรในโรงเรียน

- การแนะแนว
- การศึกษาดูงาน/
เยีย่ มชม
- โทรศัพท์/โทรสาร
- e-mail
- สํารวจความพึงพอใจ
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ผู้เกีย่ วข้ อง / หน่ วยงาน
ศิษย์เก่า

นักเรียนระดับประถม
ตอนปลาย และ
มัธยมศึกษาตอนต้ น

ผู้ปกครอง

บทบาทหน้ าที่ /
บริการทีใ่ ห้
- ประชาสัมพันธ์หรื อ
แจ้งข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรี ยน
- จัดกิจกรรมศิษย์เก่า
สัมพันธ์/พบปะสังสรรค์

ความต้ องการ /
ความคาดหวัง
- ให้ทราบข่าวสาร
ข้อมูลของโรงเรี ยนที่
ถูกต้อง รวดเร็ ว
- สร้างเครื อข่ายศิษย์เก่า
- เข้าร่ วมกิจกรรมสําคัญ
ของโรงเรี ยน
- ให้ความช่วยเหลือ
โรงเรี ยนตาม
ความสามารถ
- การแนะแนวการศึกษา - การเลือกเรี ยนในสาขา
ต่อในโรงเรี ยน
และโรงเรี ยนที่สนใจ
- การประชาสัมพันธ์
และต้องการเรี ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
- ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จัดการเรี ยนการสอน
เกี่ยวกับกิจกรรม
- การจัดทําเอกสาร/
การเรี ยนการสอน
แผ่นพับ
และคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง
- การให้การศึกษาแก่
- นักเรี ยนในความ
นักเรี ยนที่อยูใ่ นความ ปกครองมีความรู้และ
ปกครองของ
เป็ นคนดี ของสังคม
ผูป้ กครอง
- นักเรี ยนในความ
ปกครองจบการศึกษา
และสามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้นได้ ทันทีหลังจบ
การศึกษา
- นักเรี ยนที่จบการศึกษา
ได้ทาํ งานในสาขา
อาชีพ ที่ตอ้ งการ

แนวทางและวิธีการ
สื่ อสารระหว่างกัน
- การประชุม
- โทรศัพท์/โทรสาร
- e-mail
- สํารวจความพึงพอใจ

- การเยีย่ มชมโรงเรี ยน
และการแนะแนว
การศึกษาต่อ
- การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ
- เอกสารแผ่นพับ
- Website
- การประชุมประจําทุก
ภาคเรี ยน
- จดหมายราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร
- Website
- e-mail
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3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคมมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน ซึ่งต้อง
มีความร่ วมมือและต้องมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับหน่วยงานหรื อส่ วนราชการอื่น เช่น สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มเครื อข่ายความร่ วมมือต่าง ๆ องค์กรทั้งภาครัฐ
และ ภาคเอกชน ที่มีบทบาทในด้านนโยบาย กํากับดูแล เป็ นองค์กรในการสนับสนุนให้ความรู้ และเป็ น
แหล่งวิทยาการต่าง ๆ สําหรับนักเรี ยนและครู

สภาวการณ์ ขององค์กร (Organizational Situation)
ก. สภาพแวดล้อมของการแข่ งขัน (Competitive Environment)
ภารกิจด้านการจัดการศึกษานั้น ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การแข่งขันกับโรงเรี ยนต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว แต่
ภารกิจที่สาํ คัญของการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน คือ การจัดการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนด้วยกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทั้งด้าน ระบบการจัดการ บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้าน
วิชาการและมีคุณธรรม ใช้ สื่ อและนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1) ลาดับในการแข่ งขัน
จานวน โรงเรียนที่เทียบเคียง ลาดับทีข่ องโรงเรียนในวงการศึกษา เมื่อเทียบกับโรงเรียนทีเ่ ท่าเทียมกันทั้ง
ขนาด ประเภท จานวนนักเรียน และการเจริญเติบโตของนักเรียน
ตาราง 5 แสดงขนาดของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2555
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม
โรงเรี ยนสันกําแพง
โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศพายัพ
โรงเรี ยนจอมทอง
โรงเรี ยนพร้าววิทยาคม
โรงเรี ยนกาวิละวิทยาลัย
โรงเรี ยนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม

จานวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
3472
ใหญ่พิเศษ
2686
ใหญ่พิเศษ
2612
ใหญ่พิเศษ
2282
ใหญ่
2233
ใหญ่
2068
ใหญ่
1698
ใหญ่
1682
ใหญ่
1638
ใหญ่
1507
ใหญ่
13

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าปี การศึกษา 2555 เมื่อจําแนกขนาดของโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนมัธยม
ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตามจํานวนนักเรี ยน พบว่าโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยจัดอยูใ่ นลําดับที่ 1 มีจาํ นวน
นักเรี ยน 3472 คน รองลงมาได้แก่โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพมีจาํ นวนนักเรี ยน 2686 คน และโรงเรี ยนสัน
ป่ าตองวิทยาคม อยูใ่ นลําดับที่ 3 มีจาํ นวนนักเรี ยน 2612 คน ส่ วนโรงเรี ยนสันทรายวิทยาคมอยูใ่ นลําดับที่
10 มีนกั เรี ยน 1507 คน

1.
2.

3.

4.

5.
6.

2) การเปลีย่ นแปลงความสามารถในการแข่ งขัน
นักเรี ยนมีความรู ้ตามหลักสู ตรและมีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาติ มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู้ ความสามารถของนักเรี ยน มีศกั ยภาพในการเข้าสู่ เวทีระดับชาติและระดับสากล
ได้มากขึ้น โดยโรงเรี ยนจะต้องมีการวางแผนงานโครงการที่ชดั เจน ในการวางแผนพัฒนา
นักเรี ยนให้สามารถไปร่ วมแข่งขันและได้รับรางวัลให้มากขึ้น
การวัดผลความรู ้ข้ นั พื้นฐานระดับชาติของนักเรี ยนที่เรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(O-net) จากผลการทดสอบระดับชาติในปี การศึกษาที่ผา่ นมา โรงเรี ยนต้องมีการวางแผน
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีเป้ าหมายให้นกั เรี ยนได้คะแนนอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้น
ผลการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในช่องทางต่างๆ เช่น โควตา รับตรง
Admission จะต้องเป็ นความสัมฤทธิ์ ผล ทางการศึกษา ในการพัฒนานักเรี ยนตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การที่นกั เรี ยน เรี ยนจบการหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วสามารถ
สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาต่างๆ ได้ตามสาขาที่ชอบและถนัด จึงถือว่า
เป็ นความสําเร็ จของการจัดการศึกษา ดังนั้นโรงเรี ยนจะต้องพัฒนานักเรี ยนด้วยรู ปแบบและ
วิธีการต่างๆ ให้สามารถประสบผลสําเร็ จได้ตามที่ตอ้ งการ
ครู มีนวัตกรรรมและแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่มีมาตรฐาน และได้รับการ
เลื่อนวิทยฐานะสู งขึ้น
โรงเรี ยนได้รับการยอมรับจากผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับรอง
จากองค์กรภายนอก

3) แหล่งข้ อมูลเชิงเปรียบเทียบ
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมดําดับที่ของการแข่งขัน โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคมมีแหล่งข้อมูล
เชิงเปรี ยบเทียบในการแข่งขันด้านการศึกษาที่สาํ คัญ จากสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 6
14

ตาราง 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปี การศึกษา 2556
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สุ ขศึกษา-พลศึกษา
การงานอาชีพ
ศิลปศึกษา

ลาดับทีข่ องโรงเรียน
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
11
9
11
14
8
16
12
13
5
11
17
6
10
10
6
5

แหล่ งข้ อมูล

รายงานผลสอบ ONET
จาก สพม.34

ข. บริบทเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Challenges)
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความสําเร็ จในอนาคตขององค์กร เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับองค์กรอื่นที่มีลกั ษณะองค์กรคล้ายคลึงกัน ลักษณะความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สาํ คัญของโรงเรี ยน
สันทรายวิทยาคม อาจจําแนกเป็ นด้านการศึกษาเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบตั ิการ ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชนและความยัง่ ยืนของโรงเรี ยน
 ด้ านการศึกษาและการเรียนรู้
เป็ นความท้าทายในด้าน กระบวนการคัดเลือกนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อในโรงเรี ยนที่มี
คุณภาพ มีหลักสู ตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความ ต้องการของผูเ้ รี ยนและสาขาอาชีพ ใน
ระดับอุดมศึกษา มีการกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
ทั้งด้านความรู ้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการด้านการคิดวิเคราะห์ พร้อมที่จะ
แข่งขันกับระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติได้
 ด้ านการปฏิบัติการ
โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการศึกษาภายในที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีความ
เป็ นมาตรฐานสากล มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิ ทธิภาพ ผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยมีความพึงพอใจ มีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยและมีการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นการค้นหาความรู ้ดว้ ยนักเรี ยนเองอย่างจริ งจัง มีแหล่งเรี ยนรู ้ มีห้องปฏิบตั ิการและ
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เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ และมีทีมงานที่เข้มแข็ง และมีระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาครบทุกด้านซึ่ งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ด้ านทรัพยากรบุคคล
มีการวางระบบการบริ หารของโรงเรี ยนที่เน้นการมีส่วนร่ วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาโครงสร้างการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ มีการวางระบบงานให้สอดคล้อง
กับความรู ้ความสามารถของบุคลากร มีการเรี ยนรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็ นการ
สื บทอดวัฒนธรรมการทํางานที่ดี สําหรับผูน้ าํ ในรุ่ นต่อๆไป มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ
 ด้ านความสั มพันธ์ กบั ชุ มชน
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา ตลอดจนการแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้ รี ยนร่ วมกับทางโรงเรี ยน
ค. ระบบการปรับปรุ งผลการดาเนินงาน (Performance Improvement System)
 แนวทางสาคัญที่องค์ กรใช้ ปรั บปรุ งกระบวนการและผลการดาเนินการขององค์ กรทีส่ าคัญ
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม ได้ยดึ หลักการบริ หารจัดการคุณภาพ ด้วยวงจรเดมมิ่ง
(PDCA) มาใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบริ หารงานของโรงเรี ยนทั้งระบบ และอาศัยระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็ นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะนําไปเผยแพร่
ให้บุคลากรผูป้ กครอง นักเรี ยน และชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้มีการนําผลการประเมินไปค้นหา
สาเหตุที่ให้ผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ จากนั้นฝ่ ายบริ หารในองค์กรหลัก
และย่อยภายในโรงเรี ยน จะต้องวางแผนเพื่อพัฒนาให้ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กําหนดไว้
ในสภาวะการณ์ของสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม ได้ให้
ความสําคัญกับการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งบุคลากร
จะต้องมีความรอบรู ้ในการทํางาน มีทกั ษะความสามารถในการแก้ไขปั ญหา มีการวิเคราะห์และ
คาดคะเนเหตุการณ์ได้ รวมทั้งสามารถตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โรงเรี ยนจึงเล็งเห็นความสําคัญในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปั น
ประสบการณ์ร่วมกัน และมีแนวทางในการส่ งเสริ มให้มีการจัดการความรู ้ในทุกๆ ด้าน ภายใน
องค์กรเดียวกันทุกระดับ เช่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ระดับกลุ่มบริ หาร ตลอดจนในระดับโรงเรี ยน
โดยวิธีการต่างๆ ได้กาํ หนดไว้เป็ นแผนแม่แบบในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
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