
โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  
1. ผลงานดาน KM  โดยสรปุ 

 โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา  เร่ิมเรียนรูเร่ืองการจัดการความรู  และไดนาํเครื่องมือการจัดการความรู เขา
ไปใชในการบริหารจัดการโรงเรียนและสอดแทรกไปในกระบวนการจัดการเรียนรูของโรงเรียนจริะศาสตร
วิทยา ตั้งแตป 2545   โดย  สคส.  ไดเปนวทิยากรเรื่องการจัดการความรูใหกับผูบริหารตนแบบการปฏิรูปการ
เรียนรู  ซ่ึงจัดโดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (สกศ.)  และมีผูบริหารของโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา  คือ  
นางจิระพนัธ  พิมพพันธุ  และ ดร.ปฐมพงศ  ศุภเลิศ   เขารวมกิจกรรมในครั้งนั้นดวย  ตอมาไดมีการนําแนวคิด
และเครื่องมือการจัดการความรูไปประยุกตใชในโรงเรียนจิระศาสตรวทิยาอยางจริงจงั  เร่ิมตั้งแตการสรางความ
เขาใจ ใหความสําคัญ และผลักดันคุณภาพของโรงเรียน   แมในชวงแรกๆ  บุคลากรบางสวนจะมีความรูสึกวา
เปนการเพิ่มงานใหม  แตตอมาเมื่อทุกฝายไดลงมือปฏิบัติจริงจึงรูวา การจัดการความรูอยูในวิถีปฏิบัติงาน
ประจําวนันั่นเอง    

ผูบริหารโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา เนนการบริหารจัดการโรงเรียน ในลักษณะการกระจายอํานาจจาก
ผูบริหารระดับสูงไปสูคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน  ทุกคนมีสวนรวมคิดและรวมมือกันพัฒนาใหโรงเรียน
เติบโตอยางมคีุณภาพไดอยางเต็มที่  ในรปูแบบคณะกรรมการชุดตางๆ   ซ่ึงไดมาจากกระบวนการสรรหาและ
การเลือกตั้งตวัแทนจากครูและบุคลากรในโรงเรียน อาทิ  คณะกรรมการสภาครู  คณะกรรมการสาย
ช้ัน  คณะกรรมการกลุมสัมพันธเอื้ออาทร  STAR: Small Team Activity Relationship คณะกรรมการฝาย
วิชาการ  กิจการนักเรียน  บุคลากร  อาคาร-สถานที่  ธุรการ-การเงิน และฝายความสัมพนัธกับชุมชน เปนตน 
โดยยดึถือวาทกุคนเปนคนในครอบครัวเดยีวกัน  และมีความรูสึกเสมือนเปนเจาของโรงเรียน  ไมใชเปนเพยีง
ลูกจางเทานั้น  ดังนั้นผลที่เกดิขึ้นอยางเห็นไดชัดตอบุคลากร   คือ  ทุกคนเกิดความสุขในการทํางานอยางแทจริง  
ตัวอยางคณะกรรมการแตละคณะ  เชน   ครูชรินทร  เดือนแจม กรรมการฝายกิจการนักเรียน   ครูฉวีวรรณ  ปุย
สุวรรณ กรรมการฝายบุคลากร  ครูธนภรณ  จันทรประเสริฐ และอาจารยปราณ ี ประวาลพฤกษ กรรมการฝาย
วิชาการ  ฯลฯ 

ที่สําคัญโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา ไดมีการนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใชในการเชื่อมโยง
ผูปกครอง ชุมชน  และโรงเรยีนเขาดวยกัน  มีการเชิญผูปกครองหรือชาวบานที่มีอาชพีหรือมีความสามารถดาน
ตางๆ  เชน  การทําโรตีสายไหม  เปนตน  ใหมาเปนครูสอนเด็กนักเรยีน  ซ่ึงนอกจากเดก็นักเรยีนและครูของ
โรงเรียนจะไดเรียนรูจากผูปฏิบัติจริง  สามารถฝกฝนปฏิบัติเพื่อเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมตอไปไดแลว  
ผูปกครองหรือชาวบานเหลานั้นยังไดรับความภาคภูมิใจในความรูและภูมิปญญาของตนเองอีกดวย  นอกจากนั้น  
ยังมีการนําสิ่งแวดลอมและบริบทโดยรอบโรงเรียนมาบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนดวย   
ซ่ึงครูผูสอนและนักเรยีนไดรวมกันจัดกจิกรรมการเรียนรูในลักษณะบรูณาการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  เขา
ดวยกัน เชน   อยุธยามรดกโลก  สวนพฤกษศาสตร  เปนตน  ทําให เด็กนักเรียนไดเรียนรูจากบุคคลและแหลง
เรียนรูในชุมชน  ไดสัมผัสและปฏิบัติการเรียนรูในสิง่ท่ีจับตองไดและนาํไปใชประโยชนไดจริง  ซ่ึงสิง่เหลานี้ 



สงผลตอการเรียนรูและสุขภาวะที่สมบูรณของนักเรียนโดยตรง   เด็กนักเรียนของโรงเรียนจิระศาสตรวิทยาจึงมี
โอกาสและสามารถพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพในโรงเรียนและชุมชนไดอยางมีความสุข   

นอกจากนั้น  โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา ยังไดขยายผลตอยอดแนวคดิ  วธีิการ  และประสบการณการ
จัดการความรูในรูปแบบเครอืขายอีกดวย  โดยไดดําเนนิการพัฒนาสถานศึกษาแบบองครวมเพื่อสนับสนุน
สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู และการจัดการความรูรวมกับเครือขายสถานศึกษา 17 แหง ในจังหวดัอุทัยธานี 
สมุทรสงครามและพระนครศรีอยุธยา   ซ่ึงมีการจัดประชุมปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู"   2  คร้ัง   คือ   

คร้ังท่ี 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2548  เปนการฝกปฏิบัติการใชเครื่องมอืการจัดการความรู  
ใหกับคณะครขูองโรงเรียนจริะศาสตรวิทยาและเครือขาย                                        

คร้ังท่ี  2  จัดขึน้เมื่อวันที่ 4 กนัยายน 2548    เปนการฝกปฏิบัติการทําหนาที่   "คุณอํานวย" "คุณกิจ" 
"คุณลิขิต" ใหกับคณะครูของโรงเรียนจิระศาสตรวิทยาและเครือขาย   

โดยในแตละครั้งที่จัดกิจกรรม  โรงเรียนจิระศาสตรวิทยาไดรับความรวมมือจากหนวยงาน สถานศกึษา 
สงผูแทนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 150 คน  

และกิจกรรมการจัดการความรูโดยเนนเครือขายครั้งลาสุด  คือ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง  การทํา
ใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข    ซ่ึงเปนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับคณะครู ผูบริหาร 
กรรมการสถานศึกษา และนกัเรียนในกลุมโรงเรียนไชยโยบูรพา  โดยม ีผอ.ณรงคศักดิ์ ฉัตรเจริญพร 
ผูอํานวยการโรงเรียนวดัมหานาม เปนแกนหลัก   ซ่ึงจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดมหานาม อําเภอไชยโย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอางทอง   

รวมทั้งโรงเรียนจิระศาสตรวทิยายังเปนสถานที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการความรู
และการปฏิรูปการเรียนรูใหกับผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดบัขั้นพืน้ฐานและระดบัอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง  อาทิ      สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1,   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 
เขต  1, โรงเรียนสวนเด็ก อําเภอสันกําแพง จังหวดัเชยีงใหม   เปนตน  เรียกไดวา เปนโรงเรียนจัดการความรู 
ปฏิรูปการศึกษาตนแบบทีไ่ดรับการกลาวขวัญและอางถงึมาโดยตลอด   

 
2. งาน  KM  สวนท่ี สคส. เขาไปสนับสนนุ 
 สคส.  เนนการทํางานแบบภาคีเครือขาย พันธมิตรเปนสําคัญ  โดยเฉพาะกับโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา 
ซ่ึงเปนโรงเรียนที่มีความตั้งใจและความพรอมในหลายๆ  ดานอยูแลว   สคส.  จึงเปนเพียงผูใหการสนับสนุนเชิง
กระบวนการและเชิงวิชาการ  โดยเฉพาะในเรื่องของ Model  หรือตัวแบบแนวทางเบือ้งตนในการดาํเนินการ
จัดการความรู     สคส. ทําหนาที่สนับสนุนในการขับเคลื่อนเครือขายการจัดการความรูแบบกัลยาณมิตร   เนน
การเชื่อมโยงเครือขายการจดัการความรูของภาคการศึกษาในสังคมไทย   เนนการสนับสนุนผลักดันใหโรงเรียน
จิระศาสตรไดนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณการจดัการความรูในเวทีตางๆ  ทัง้ที่หนวยงานอื่นจัดและที่ 
สคส. จัดขึ้น  เชน  เวทีประชุมวิชาการจดัการความรู คร้ังที่  19  “โรงเรียนจดัการความรู  ปฏิรูปการศึกษา”   
วันที่  27  ตุลาคม  2548    หองเรียน  KM  งานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ  คร้ังที่  2  เมื่อวนัที่  1-2  
ธันวาคม  2548  เปนตน 



3. งาน KM  ขององคกรนี้  ขณะนี้ดําเนินงานอยูในระดับใด 
โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา   ไดมีการออกแบบแนวทางการจัดการความรูสอดแทรกผสมผสานไปกับการ

ปฏิบัติงานปกติของโรงเรียน ซ่ึงคณะกรรมการทุกๆ  ฝายของโรงเรียน ไดมีบทบาทในการจัดการความรูอยูเปน
ประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการแลกเปลี่ยนเรยีนรูในการประชุมคณะกรรมการแตละคณะ  พรอมทั้งยังไดนําไป
ขยายผลสูครู  นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครอง ชุมชน  และเครือขายทัง้ในพื้นทีแ่ละนอกพื้นที่  ทํา
ใหทุกๆ คนไดตระหนกัถึงคุณคา ความสําคัญของการจัดการความรูเปนอยางด ี   

โดยปจจุบนั   โรงเรียนจิระศาสตรวิทยาไดมีการแลกเปลีย่นเรียนรู  การถอดประสบการณ  การเก็บขุม
ความรู   การสรางองคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู    นํามาพฒันาเปนแนวทาง เทคนิคและวิธีการ
จัดการความรูในรูปแบบเฉพาะตวั  และกลายมาเปนกลยุทธสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคน  พัฒนา
งาน  และพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่องและยั่งยนื   ซ่ึงนับไดวา  โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา  เปนแมแบบ  หรือ  
Best  Practice  ของการนําการจัดการความรูไปประยุกตใชไดอยางกลมกลืนเหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
ตนเองเปนอยางดี 

 
4. แนบเอกสารเกี่ยวกับ KM  ขององคกรนี ้

-  คลังความรู  (Knowledge  Assets)  โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา  จากการประชุมวิชาการจัดการ 
   ความรู คร้ังที่ 19   เร่ือง โรงเรียนจัดการความรู  ปฏิรูปการศึกษา 
- บทความ  “จิระศาสตรวิทยา  จัดการความรูบนฐานการจัดการศึกษานอกกรอบกะลา”   หนังสือนานา 
   เร่ืองราวการจัดการความรู  หนา  115 – 120   

 - บทความ “จิระศาสตรวิทยา  สถานศึกษาแหงการเรยีนรู”  รายงานประจําป  KM  ประเทศไทย  (สคส.)   
                2548 
 - บทสรุปปรากฏการณ  หองเรียน  KM  งานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ  2  “เวทีแลกเปลีย่น 
                 เรียนรูจากการปฏบิัติจริง”  

-  Website : http://jirasart.com  
- Weblog  :  http://gotoknow.org/blog/jirasart  

 
ชื่อบุคคล   สถานที่และเบอรติดตอ 
 ดร.ปฐมพงศ  ศุภเลิศ  รองผูอํานวยการ  โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา   

เลขที่   45 หมู 1 ถนนชีกุน ตาํบลประตูชัย   
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   
โทรศัพท 0-3524-1559  โทรสาร 0-3524-1106   
E-mail  : jirasart_70@hotmail.com   


