รายงานการวิจัยเรือ่ ง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางอาลัย พรหมชนะ
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก
ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย
ปีที่ทำวิจัย

การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
อาลัย พรหมชนะ
2561
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 (2) สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (3)
ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรีย นของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 และ (4) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วิธีการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยการ
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 2) สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการสัมมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน โดยใช้แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
และคู่มือแบบตรวจสอบรายการ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 3) ศึกษา
ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด คือ ครูผู้สอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 124 คน และนักเรียนระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1–6
จานวน 2,053 คน ในปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกคะแนน สถิติที่ใช้ ได้แก่

ข
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 4) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด คือครูผู้สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 รวมจ านวน 124 คน เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ คื อ แบบประเมิ น รู ป แบบ
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .90 สถิตทิ ี่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 69 ตัวแปร สามารถกาหนดเป็น 8 องค์ประกอบและตั้งชื่อองค์ประกอบได้
ดังนี้ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 11 ตัวแปร 2) การมีส่วนร่วม รวมพลัง
ของทีม จ านวน 16 ตัวแปร 3) การเป็นผู้น าร่วม จ านวน 23 ตัวแปร 4) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
จานวน 4 ตัวแปร 5) การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน จานวน 3 ตัวแปร 6) การเป็นชุมชน
กัลยาณมิตร จ านวน 5 ตัวแปร 7) การติดตามผลความส าเร็จ จ านวน 3 ตัวแปร 8) การรายงาน
ผลลัพธ์การบริหารชุมชน จานวน 4 ตัวแปร
2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรี ย นรู้ ท างวิ ชาชี พ เพื่ อ ยกระดับคุ ณ ภาพผู้ เรีย นของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การมีส่วน
ร่วมรวมพลังของทีม การเป็นผู้นาร่วม การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การกาหนดโครงสร้างการบริ หาร
ชุ ม ชน การเป็ น ชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร การติ ด ตามผลส าเร็ จ และการรายงานผลลั พ ธ์ ก ารบริ ห าร
ชุ ม ชน และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูป แบบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็น
พ้องต้องกันว่ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความ
เหมาะสม
3. ผลการทดลองใช้ รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษา

ค
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สูงกว่า คะแนนเฉลี่ย ทั ้ ง ระดั บจั ง หวั ด ระดั บเขตพื ้ นที ่ก ารศึ ก ษา และระดั บประเทศ
2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ทั้ง 8 ประการ ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม ร้อยละ 100 และ 3) นักเรียนได้รับรางวัลในการ
แข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
4. ผลการประเมิน ความพึงพอใจที ่ม ีต่ อ รู ปแบบชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก
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Abstract
This purposes of this research were to: (1) study the factors of the professional
learning community of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School under the Royal
Patronage of her Majesty the Queen under The Secondary Education Service Area
Office 2, (2) develop and practice a model of the professional learning community for
improving students’ quality of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School under the Royal
Patronage of her Majesty the Queen under The Secondary Education Service Area
Office 2, (3) study the results of the implementation of a model of the professional
learning community for improving students’ quality of Satree Wat Mahapruttaram Girls’
School under the Royal Patronage of her Majesty the Queen under The Secondary
Education Service Area Office 2, and (4) assess satisfaction of a model of the
professional learning community for improving students’ quality of Satree Wat
Mahapruttaram Girls’ School under the Royal Patronage of her Majesty the Queen
under The Secondary Education Service Area Office 2.
The research methodology consisted of 4 steps were as follows: 1) the study
of the professional learning community of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School
under the Royal Patronage of her Majesty the Queen under The Secondary Education
Service Area Office 2 by analyzing related documents and researches, interviewing 5
experts a semi-structured interview was used for interviewing. The tools by using the
questionnaire with 1-5 Likert’s scale, the reliability was at .95. The data analysis
employed frequency, percentage, mean, standard deviation, and Exploratory Factor
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Analysis: EFA, 2) the professional learning community for improving students’ quality
of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School under the Royal Patronage of her Majesty
the Queen under The Secondary Education Service Area Office 2 were examined by
holding the connoisseurship from 5 experts using the propriety checking list of a model
and the checking list manual. The statistics used were frequency and percentage, 3)
the studying of the implementation of a model of the professional learning community
for improving students’ quality of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School under the
Royal Patronage of her Majesty the Queen under The Secondary Education Service
Area Office 2. The population used for 124 teachers of secondary 1-6 students and
2,053 of secondary 1-6 students. The statistics employed were percentage and mean
and 4) the satisfaction assessment of a model of the professional learning community
for improving students’ quality of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School under the
Royal Patronage of her Majesty the Queen under The Secondary Education Service
Area Office 2 by 124 teachers. The evaluation from employed the evaluation form with
1-5 Likert’s scale, the reliability was at .90. The statistics used were frequency,
percentage, mean, and standard deviation.
The findings were as follows:
1. The professional learning community for Satree Wat Mahapruttaram Girls’
School under the Royal Patronage of her Majesty the Queen under The Secondary
Education Service Area Office 2 comprised 8 factors and 69 variables and name the
element were as follows: 1) learning for professional development 11 variables,
2) participation unite team power 16 variables, 3) co-leadership 23 variables, 4) shared
vision 4 variables, 5) setting the community administrative structure 3 variables,
6) begin a caring community 5 variables, 7) supervision of success 3 variables, and
8) reporting community management result 4 variables.
2. The model of the professional learning community for improving students’
quality of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School under the Royal Patronage of her
Majesty the Queen under The Secondary Education Service Area Office 2 comprised
8 factors include learning for professional development participation unite team
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power co-leadership shared vision setting the community administrative structure
begin a caring community supervision of success and reporting were as follows. The
results of the examination of the suitability of the model found that all experts have
agreed that the model of the professional learning community for improving students’
quality of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School under the Royal Patronage of her
Majesty the Queen under The Secondary Education Service Area Office 2 were
appropriate.
3. Trial results a model of the professional learning community for improving
students’ quality of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School under the Royal
Patronage of her Majesty the Queen under The Secondary Education Service Area
Office 2. It was found that 1) students in Mathayomsuksa 1-6 had higher scores on
learning achievement in all 8 subject groups. and students had average scores of
educational test results, National Fundamentals (O-NET) at Mathayom 3 and
Mathayom 6, all subject groups higher than the average score at the provincial level
Education area level and national level. 2) Desirable characteristics of learners It was
found that the students had the desirable characteristics of all 8 learners who passed
the criteria at good and excellent level at 100 percent and 3) the students received
the prizes in the provincial competition education area level and national level.
4. The overall satisfaction assessment of a model of the professional learning
community for improving students’ quality of Satree Wat Mahapruttaram Girls’ School
under the Royal Patronage of her Majesty the Queen under The Secondary Education
Service Area Office 2. It was found that overall, there was a high level of satisfaction
with the professional learning community model for raising the quality of learners.
When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level.
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ
แนะนาให้คาปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ทาให้รายงานการวิจัยมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด
ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ท รงคุณ วุฒิ เป็นอย่างสูงที่กรุณ าให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบและวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ตลอดจนกรุ ณ าให้ ค วามคิ ด เห็ น และ
ข้อ เสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง และขอขอบพระคุ ณ ท่ า น ดร.สมคิ ด พรมจุ้ ย ที่ ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ในการให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาที่มีคุณค่าในการจัดทารายงานการวิจัยให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนาไปใช้ในการวิจัยได้เป็นอย่างดี
คุณค่าและประโยชน์จากการรายงานการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นการปฏิบัติบูชาพระคุณ
ของบิด า มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มี พระคุณ ทุก ท่าน ที่ให้ค วามรัก ความเมตตา ส่งเสริม ให้
กาลังใจ และประสิทธิประสาทศิลปะวิทยาการต่าง ๆ แก่ผจู้ ัดทารายงานการวิจัยนี้ รวมถึงข้าราชการ
ครูและบุคลากรผู้ร่วมงาน ที่มีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จของการเขียนรายงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่อสถานศึกษาสืบต่อไป
นางอาลัย พรหมชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
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สารบัญ
บทที่
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบั ญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คาถามการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากการวิจัย
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์...................
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ........................................................................................
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ความพึงพอใจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดการวิจัย
3 วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ การนำไปใช้ และผลการใช้ที่มีตอ่ รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปวิธีดำเนินการวิจัย
สรุปผล
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญ
ภาคผนวก ข เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ภาคผนวก ค คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ภาคผนวก ง ผลการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 คุณลักษณะ
ทีพ่ ึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560-2561 โรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาคผนวก จ สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจาปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ภาคผนวก ฉ ประมวลภาพกิจกรรม และรางวัล
ภาคผนวก ช หนังสือตอบรับเผยแพร่งานวิจัย
ประวัติย่อผู้วิจัย
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 สังเคราะห์แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
2.2 ตารางประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ.....................................
2.3 การเทียบเคียง/ความเชือ่ มโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
2.4 แผนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.5 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามโครงการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.2 แสดงผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.3 แสดงผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.4 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
4.6 ค่า KMO และ Bartlett’s test of spericity
4.7 องค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

หน้า
35
55
70

81

83

117

119
121
123

124
129

130

ฏ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.8 องค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวดั มหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
4.9 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ
4.10 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
4.11 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม
4.12 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4.13 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
4.14 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
4.15 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ
4.16 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
4.17 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.18 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ก่อนและหลังใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.19 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการใช้รปู แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ปีการศึกษา 2560-2561 โดยใช้การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ
4.20 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
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4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มตี ่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มตี ่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของ
ทีม ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มตี ่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 . ...............................................................
4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์รว่ มกัน ของ
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 2
4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 5 การกำหนดโครงสร้างการ
บริหารชุมชน ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสำเร็จ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การ
บริหารชุมชนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มตี ่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านกระบวนการนำไปใช้ ของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มตี ่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านผลการใช้รูปแบบ ของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
4.31 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
3.1 สรุปขั้นตอนดาเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4.2 ขั้นตอนการนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์:
อาลัย พรหมชนะ: 2561
4.3 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560-2561
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บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้และสมรรถนะ เพื่อให้เป็นผู้ที่
สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยมีงานวิจัยจานวนมากยืนยันว่า
การที่ครูมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมครูใหม่ให้มีสมรรถนะที่ดี ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น (Darling-Hammond, 1999 และ Brookfield Stephen,
1995) โดยแนวทางหนึ่งที่สามารถนามาใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพดังกล่าว คือ การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เนื่องจากแนวคิดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพนี้นับเป็นเครื่องมือ ส าคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการปฏิรูป
การศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะเป็นการรวมตัว ร่วมใจ
ร่วมพลัง ร่วมทา และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์
และนัก การศึก ษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสั ม พั นธ์ แบบกั ล ยาณมิ ต รที ่ ม ี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ มี ค ุ ณ ค่ า
มีเป้าหมาย และมีภารกิจร่วมกัน มีการดาเนินการเป็นทีม โดยครูเป็นผู้นาร่วมกัน ผลัดกันเป็นผู้นา
และผู้ตามโดยมีผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุน เพื่อร่วมเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ เปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น ส าคัญและ
ความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
(ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2560: 1)
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสามของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2555 โดยนาจุดที่ควรพัฒนาที่คณะกรรมการให้ความเห็นไว้ 3 ประเด็น
คือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสุขศึกษา
และพลศึกษา 2) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้มีศักยภาพ 3) นาผลการประเมินครูไปพัฒนาครูแต่ละคน
อย่างเป็นระบบ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้านผลการจัดการศึกษา คือ 1) สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้

2
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ 2) สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสุขศึกษาและพลศึกษาให้สูงขึ้น ด้วยการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็น
ระบบ และ 3) ควรเพิ่มกิจกรรมที่เน้นเชิงปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลงานนักเรียนทั่วถึงทุกระดับชั้น
โดยจั ดประกวดผลงานนั กเรี ยน และในด้ านการจั ดการเรี ยนการสอนที ่ เน้ นผู ้ เรี ยนเป็ นส าคั ญ คื อ
1) สถานศึกษาควรนาผลการประเมินไปพัฒนาครูรายบุคคลอย่างเป็นระบบ 2) ครูควรลดการถ่ายทอดวิชา
ให้นักเรียนมีบทบาทร่วมในการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3) ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ประเมินตนเองโดยเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและนาผลการประเมินไปพัฒนาตนเอง จากจุดที่
ควรพัฒนารวมถึงข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุปัจจัยให้ผู้วิจัยสนใจกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นวิชาหลักในโครงสร้างของหลักสูตรและเมื่อนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในปี การศึกษา 2560 มาประกอบการพิ จารณา พบว่ า ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ต้องให้ความช่วยเหลือครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งรักษามาตรฐานในวิชาอื่นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าส่งผลต่อบรรยากาศในการทางานของครู เช่น เกิดช่องว่าง
ระหว่างวัยของการทางานจากข้าราชการครูอาวุโสใกล้เกษียณกับข้าราชการครูบรรจุใหม่
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้ เลือกแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับครูผู้สอน ทั้งนี้เพื่อให้
ครูผู้สอนมีการรวมตัวกันเพื่อทางานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิง
คุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมให้
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพของชุมชน มีกิจกรรม
ที ่ เน้ นเชิงปฏิบัต ิ (Active learning) ให้ มากขึ ้ น เพื ่ อให้ เกิ ดผลงานนั กเรี ยนทั ่ วถึ งทุ กระดั บชั ้ น และ
ทุกรายวิชา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองและนาผลการประเมินไปพัฒนาตนเอง ครูลดบทบาท
ตนเองให้นักเรียนมีบทบาทร่วมในการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาครูรายบุคคลอย่าง
เป็นระบบ ผู้วิจัยจึงศึกษาองค์ประกอบของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสร้างรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติของชุมชน พร้อมทั้งศึกษา
และประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คำถำมกำรวิจัย
1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีองค์ประกอบเป็นอย่างไร
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2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างไร
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เป็นอย่างไร
4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู ้ เรี ยนของโรงเรียนสตรีว ัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ ส านั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เพื่อสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู ้ เรี ยนของโรงเรียนสตรีว ัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ ส านั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในขอบเขตเนื้อหาและองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โดยการศึ กษาเอกสารของ สุ เทพ พงศ์ ศรี ว ั ฒน์ (2551) ณรงค์ ฤทธิ์ อิ นทนาม (2553) ส านั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) วิจารณ์ พานิช (2555) ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558) ฐาปณัฐ อุดมศรี
(2558) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558) วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560) สานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) Westheimer (1999 อ้างถึงใน Stoll et al, 2003) Senge
(1990) Hord (1997) และ DuFour & Eaker (1998) และคนอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
1.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล
1.2.1 ขอบเขตแหล่งข้อมูล
1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ประกอบด้วย
- ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จานวน
2 คน
1.2.2 ขอบเขตด้านประชากร
ในขั้นตอนนี้ผู ้วิจ ัย ศึก ษาจากประชากรทั ้ง หมด คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จานวน 124 คน
1.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการศึกษาองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยการนาผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มาสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสร้างคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ จานวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
selection)
2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในสร้างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และคู่มือ
การใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยการประชุม
ปฏิบัติการ การนิเทศครูผู้สอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2 ขอบเขตด้านประชากร
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด คือ ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 124 คน และนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จานวน 2,053 คน
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3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั ้ ง 8 กลุ ่ มสาระการเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
3) ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน คือ ผลงานนักเรียนด้านความสามารถทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้ศึกษาและจัดท าคู่มือการใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และก าหนด
ระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึ งพอใจที ่ ม ี ต ่ อรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4.2 ขอบเขตด้านประชากร
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด คือ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
จานวน 124 คน
4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2561
นิยำมศัพท์เฉพำะ
การวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ศัพท์บางคาในความหมาย และขอบเขตจากัด ดังนี้
1. รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ หมายถึง สิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทาง
ในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกัน เป็นความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ที่มี
ผู ้ บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึ กษา โรงเรี ยนสตรี ว ั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน เป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง
สู่คุณภาพการผู้เรียนที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุขของการทางาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 องค์ประกอบที่ 1 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำวิชำชีพ หมายถึง การพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดเก็บและการนามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี และการแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติ
1.2 องค์ประกอบที่ 2 กำรมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม หมายถึง การร่วมวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ กันและกันของทีม หลักการ
มีส่วนร่วม ร่วมกันรับผิดชอบ การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการท างานร่วมกัน
การร่วมมือกันปฏิบัติงาน การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ การสร้างความตระหนักร่วมกัน
ทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง และมีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
1.3 องค์ ประกอบที ่ 3 กำรเป็ นผู ้ น ำร่ วม หมายถึ ง การเป็ นผู ้ น าของบุ คคลคนหนึ่ ง
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการนา การคิดอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานการเป็นผู้นาที่ดี และส่งเสริม
ภาวะผู้นา การให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของตนเองและวางแผนการดาเนินงานโดยอาศัย
ความรอบรู้แห่งตน การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความสัมพันธ์ ความมุ่งมั่นแห่งตน โดย
การร่วมเป็นผู้นา การมีทักษะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารที่ดี การสนับสนุนและการเป็น
ผู้น าร่วมกัน การกระจายความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ ความเป็นผู้น าที่สนับสนุนและแบ่งปัน ผู้น าทาง
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นวัตกรรมและการวิจัย ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหลักการมีผู้นาที่ดี รูปแบบความคิด
และมุมมองที่เปิดกว้าง แบบแผนความคิดอ่าน การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม การรับฟังสมาชิก
1.4 องค์ประกอบที่ 4 กำรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์
ร่วมกัน การสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตระหนัก
ถึงคุณค่าของตนเองและของงานบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.5 องค์ประกอบที่ 5 กำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรชุ มชน หมายถึง การก าหนด
เงื ่ อนไขที่ช ่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่ งการเรี ยนเรียนรู ้ โครงสร้ างสนั บสนุ นชุ มชน การจั ดสภาพที่
เอื้ออานวย สิ่งแวดล้อมเชิงบวก และการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม
1.6 องค์ ประกอบที ่ 6 กำรเป็ นชุ มชนกั ลยำณมิ ตร หมายถึ ง การประสานเชื ่ อมโยง
ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ความเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หลักการมี
กรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่
การเรียนรู้ และวัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้
1.7 องค์ประกอบที่ 7 กำรติดตำมผลควำมสำเร็จ หมายถึง การติดตามผลจากการลงมือทา
และเรียนรู้จากการปฏิบัติ ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน
หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผล
1.8 องค์ประกอบที่ 8 กำรรำยงำนผลลัพธ์กำรบริหำรชุมชน หมายถึง การจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การประชุม
หาทางออกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและครู การกาหนดกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม
และบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน การมุ่งการเรียนรู้ การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ การกาหนดความผูกพัน
ต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์ และการจัดการความรู้
2. คุณภำพผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรวิชำกำรของผู้เรียน หมายถึง ผลการทดสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ ยกระดับคุณ ภาพผู ้ เรี ยนของโรงเรีย นสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยแบบทดสอบของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็น
คุณลักษณะที่สังคม ต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งใน ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
2.3 ผลที่ปรำกฏต่อผู้เรียน หมายถึง ผลงานของนักเรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่นักเรียนได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล หรือประกาศ
ของหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญ ในปีการศึกษา 2561
3. โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนในระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2561
4. ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ถึง
ปีการศึกษา 2561
5. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2561
6. ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2561
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ผลการศึกษาองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู ้ เรี ยนของโรงเรียนสตรีว ัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ ส านั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
2. ได้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และนาผลวิจัยไป
ใช้ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง
3. ได้ทราบผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู ้ เรี ยนของโรงเรียนสตรีว ัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ ส านั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
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4. ได้ทราบผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.2 ความเป็นมาและความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.3 หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.4 ระดับของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.5 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. แนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2.1 หลักการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.2 กระบวนการดาเนินงาน 8 องค์ประกอบ
2.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
2.2.2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
2.2.3 การเป็นผู้นาร่วม
2.2.4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2.2.5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
2.2.6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
2.2.7 การติดตามผลความสาเร็จ
2.2.8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
3.1 ความหมายของรูปแบบ
3.2 ลักษณะของรูปแบบ
3.3 องค์ประกอบของรูปแบบ
3.4 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.1 ความหมายของคุณภาพผู้เรียน
4.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ความพึงพอใจ
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
5.2 ความสาคัญของความพึงพอใจ
5.3 การประเมินความพึงพอใจ
6. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ
8. กรอบแนวคิดการวิจัย
1. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC นั้นเป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู
ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพั ฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ในหั วข้อนี้นาเสนอ
สาระส าคั ญ ประกอบด้ วย ความหมาย ความเป็ นมาและความส าคั ญ หลั กการส าคั ญ ระดั บ และ
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วิจารณ์ พานิช (2555: 139) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมตัวกันของครู
ในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
โดยผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ผู้บริหารเขตพื้ นที่การศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษาระดับประเทศเข้าร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนา
วิ ธี การเรี ยนรู้ ของศิ ษย์ อย่ างต่ อเนื่ องเป็ นวงจรที่ ไม่ รู้ จบ นั่ นคื อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพต่ อเนื่ อง (CQI –
Continuous quality improvement) กระบวนการต่อเนื่องที่ครูและนักการศึกษาทางานร่วมกันในวงจร
ของการร่วมกัน ตั้งคาถามและการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมี
ความเชื่อว่าหัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการทางานของครู
และนักการศึกษา
ฉัตรชัย ทองเจริญ (2556: 41) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หมายถึง
การที่บุคลากรในโรงเรียนที่สนใจแสวงหาความรู้ ถ่ายทอดสร้างความรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้
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ความเข้าใจใหม่ ๆ รวมทั้งผู้บริหารจัดการ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภายในโรงเรียน
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคล และการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรรหา
ถ่ายโอนองค์ความรู้ และบุคลากรในโรงเรียนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
ณั ฐิก า นครสูงเนิน (2556: 49-50) กล่าวว่า ชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ เป็ นการ
รวมตัวของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนอื่น ๆ
และนักเรียน ในการทากิจกรรมหรือการดาเนินการเพื่อเป้าหมายของการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่
มีความร่วมมือ มีการทางานเป็นทีม โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีระบบสื่อสารที่ดีระหว่าง
สมาชิก โดยการรวมตัวกันทาอย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่อง โดยสมาชิกในชุมชนเกิดแรงจูงใจภายใน
(Intrinsic motivation) ในการร่วมกิจกรรม เพราะได้รับอิสระในการคิด การทางาน และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ตามความต้องการที่แท้จริงของตนเองและองค์กร
ดลนภา วงษ์ศิริ (2556: 11) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง โรงเรียน
ที่ มี ก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั นของบุค ลากร โดยเฉพาะบุค ลากรวิ ชาชี พ ที่ มี เป้ าหมายที่ ชั ดเจน
ซึ่งการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อความรู้ดังกล่าวได้รับการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกัน
เพื่อจะเกิดความรู้และความเชี่ยวชาญหลายเท่าตัว และเป้าหมายสูงสุด คือ ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับ
ผู้เรียน
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2556: 1) กล่าวว่า การรวมตัว
กันของครูเพื่อร่วมกันจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ มีผลต่อศิษย์ให้เกิด Learning outcome
ดีขึ้น และผลต่อตัวครูเองให้เก่งขึ้น มีความสุขขึ้น และก้าวหน้าขึ้น PLC จึงเป็นกลไกหรือกระบวนการ
ที่ช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ขึ้นใช้และนาความรู้ไปใช้ทาหน้าที่ครูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ชนิด รู้จริง (Mastery) ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนให้ครูท าหน้าที่ผู้ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้
(Learning facilitator) หรือ ครูฝึก (Coach) และปรับห้องเรียนจากห้องสอน (Classroom) มาเป็น
ห้องเรียนรู้ เพราะในเวลาเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มและทางานร่วมกัน เปลี่ยนจากเน้น
การเรียนของปัจเจก (Individual learning) มาเป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team learning) เปลี่ยน
จากการเรียนแบบเน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือแบ่งปัน ซึ่งครูเปลี่ยนจากการ
บอกเนื้อหาสาระมาเป็นทาหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุกสนานในการเรียน
ให้แก่เด็ก
จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557: 27) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาชีพ
วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ ชูสังข์ทอง (2557: 95) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หมายถึง การรวมตั ว ร่วมใจ ร่ วมพลั ง ร่วมท า และร่วมเรี ยนรู้ร่ วมกั นของครู ผู้ บริ หารและนั ก
การศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ
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ร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นาร่วมกัน และผู้บริหารดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผล
ของผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558: 35) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง วิธีการ
ในการพัฒ นาครูโดยการจัดบรรยากาศให้ครูได้ แลกเปลี่ย นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อั นจะส่งผลให้ครู
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีเครือข่ายในการทางาน ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เรวดี ชัยเชาวรัตน์ (2558: 16) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทางานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้
ของผู้เรียน และตรวจสอบสะท้อนผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างเป็นองค์รวม
วิทูล ทาชา (2559: 90) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวร่วมใจ
ร่ ว มพลั ง ร่ว มท า และร่ว มเรีย นรู้ร่ ว มกั น ของครู อาจารย์ ผู้ บ ริ ห าร และนั ก การศึ ก ษาในโรงเรี ย น
มหาวิท ยาลัย วิท ยาเขต บนพื้นฐานวัฒ นธรรมความสัม พั นธ์แบบกัล ยาณมิต รที่ มี วิสัย ทั ศน์ คุณ ค่ า
ค่านิยม เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน ดาเนินการแบบทีมเรียนรู้ โดยครู อาจารย์เป็นผู้นาร่วมกัน และ
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น แบบผู้ ดู แ ลสนั บ สนุ น คอยอ านวยความสะดวก เพื่ อ ร่ ว มเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาวิ ช าชี พ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียน
เป็นสาคัญและความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559: 334) กล่าวถึง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา
วิชาชีพไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ร่วมมือกัน ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
Senge (1990: 101) กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพให้เป็น ครูเพื่อศิษย์ ”โดยมองว่าเป็นศิษย์
ของเรามากกว่ามองว่าศิษย์ของฉันและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจากการเรียนรู้
ของครูเป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
เพื่อผู้เรียนเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม การรวมตัวการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นไปได้ยากที่จะทา
เพียงลาพังหรือเพียงนโยบายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียนจึงจาเป็นต้องสร้างความเป็น
PLC ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่าง
แน่นแฟ้น
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Sergiovanni (1994: 9) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาวิชาชีพ เป็นสถานที่สาหรับ
ปฏิ สัมพั น ธ์ล ดความโดดเดี่ ยวของมวลสมาชิ ก วิช าชี พ ครูของโรงเรีย นในการท างานเพื่ อ ปรับ ปรุ ง
ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นหรื อ งานวิ ช าการโรงเรี ย น PCL ที่ มี ลั ก ษณะความเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง ความ
เอื้ออาทรอยู่บนพื้นฐานอานาจเชิงวิชาชีพและอานาจเชิงคุณธรรม
Hord (1997: 117) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) ไว้ว่า หมายถึง โรงเรียนที่ดึงเอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพมาเรียนรู้
ร่วมกันภายใต้สังคมที่สร้างขึ้นและได้รับการสนับสนุน ครูและผู้บริหารได้รับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น
และเข้มข้นมากขึ้น ทาให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กัน เกิดการทดสอบแนวคิด เกิดความท้าทายในการ
สรุปและแปลความหมาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน เมื่อคนหนึ่งเรียนรู้เอง ถือว่าเป็น
แหล่งเรียนรู้และความคิดใหม่ และเมื่อความรู้ดังกล่าวได้รับการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับเพื่อนจะเกิด
ความรู้และความเชี่ยวชาญหลายเท่าตัว ก่อนจะนาไปทดสอบหาประสบการณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพก่อให้เกิดการกระตุ้นมากขึ้น
Fullan (1999: 73) กล่าวว่า PCL เป็นอานาจที่การสร้างพลังมวลชนเริ่มจากภาวะผู้นาร่วม
ของครูเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา การอยู่ร่วมกันของบุคคลซึ่งมีคุณลักษณะ
ของความเอื้ออาทร (Caring) มีการเรียนรู้ (Learning) มีความเป็นวิชาชีพ (Professional) มีความเป็น
กั ล ยาณมิ ต รเชิ งวิ ช าการหรื อ มี วิ ท ยสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น (Collegiality) มี จิ ต ใจใฝ่ ก ารแสวงหาค าตอบ
(Inquiring) และมีบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นกันเอง มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เป็นสถานที่
ซึง่ สมาชิกทุกคนยึดเหนี่ยวผูกพันต่อกันด้วยอุดมการณ์ร่วม (Shared ideology) และมีแนวทางปฏิบัติ
ของตนเองที่ใช้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดการเป็นชุมชนขึ้น ทั้งนี้รวมถึงมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จะช่วย
ให้ทุกคนรวมกันเป็นชุมชนและให้การช่วยเหลือต่อกัน มีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจาเป็นของ
การต้องดารงชีวิตและการทางานร่วมกันแบบชุมชน
Cibulka & Nakayama (2000: 3) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลุ่มของบุคลากร
ทางการศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อทางานอย่างประสานความร่วมมือกันในฐานะผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยมุ่ง
ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
Stoll et al (2003: 5) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการทางานร่วมกันของครู
เพื่ อ ที่ จ ะสะท้ อ นแนวการปฏิบัติ งาน ตรวจสอบหลัก ฐานที่ เกี่ย วข้องกับ ความสั ม พั นธ์ระหว่ างการ
ปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงการเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเป็นกรณีเฉพาะ
Bulkley & Hick (2005: 21) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรี ยนเป็นลักษณะ
ของปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องระหว่างครูผู้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเรียนการสอน รวมทั้งการเรียนรู้
ของครูผู้สอนและนักเรียน
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DuFour (2010: 6-11) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวมตัวของบุคลากร
โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพที่มีเป้าหมายชัดเจนในการรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติภารกิจหรือทากิจกรรมต่าง ๆ
จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียน (school culture)
สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
หมายถึง การได้รับอิ สระในการคิด การท างานและสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ตามความต้ องการที่ แท้ จริง
เป้าหมายชัดเจนที่ผู้เรียน การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกัน เป็นความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ใน
การจัดการความรู้ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป้าหมายร่วม และภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีมการ
เรียนรู้ที่มีครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้นาทีมร่วมกัน ปรับห้องสอน
เป็นห้องเรียนรู้ และผู้บริหารโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สร้างแรงบันดาลใจ
สร้ า งความท้ าทาย เป็ น ผู้ ดู แ ลสนั บ สนุ น สู่ ก ารเรี ย นรู้ และพั ฒ นาวิ ช าชี พ เปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพ
จัดบรรยากาศของครู สู่คุ ณภาพผู้เรียนที่ เน้นความส าเร็จหรื อประสิทธิผลของผู้ เรียนเป็นส าคั ญและ
ความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ยั่งยืนของ
ครูมืออาชีพ
1.2 ความเป็นมาและความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ ผ่ านมาประเทศสหรัฐ อเมริ ก าได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้
(Professional learning community) เป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็น กลยุทธ์ที่สาคัญที่สุดต่อการ
พัฒนาโรงเรียน (DuFour & Eaker, 1998) นักวิจัยหลายคนเกิดความสนใจในศักยภาพของการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน (Hord, 1997)
ศักดา มัชปาโต (2550: 11) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดเดียวกันกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ แต่ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะมุ่งไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในขณะที่องค์การ
แห่งการเรียนรู้นั้นจะนาไปพัฒนาในองค์การต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งความเป็นมาของแนวคิด
เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ส ามารถศึ ก ษาได้ จ ากผลงานการเขี ย นร่ ว มกั น ระหว่ า ง Argyris
ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่สอนด้านการศึกษาและพฤติกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และ
Schon ศาสตราจารย์ ด้ า นปรัช ญาแห่ งสถาบั น เทคโนโลยี แห่ งรั ฐ แมสซาชู เซตส์ (Massachusetts
Institute of Technology: MIT) ใน ค.ศ. 1978 ในหนังสือชื่อ Organization learning : A theory
of action perspectives) ซึ่งถือว่าเป็นตาราเล่มแรกขององค์การแห่งการเรียนรู้ โดยในระยะเริ่มแรก
หนังสือนี้ได้ใช้คาว่า การเรียนรู้องค์การ (Organization Learning : OL) ต่อมา Senge ผู้ก่อตั้งศูนย์
การเรี ย น รู้ อ งค์ ก าร (Center for organizational learning) ใน สถาบั น เท ค โน โลยี แ ห่ งรั ฐ
แมสซาชูเซตส์ในปี ค.ศ. 1990 ได้มีบทบาทอย่างสูงในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ ชั ดเจนขึ้น มีผลงานเป็นที่ ยอมรับ ได้ใช้คาว่า องค์ การแห่งการเรียนรู้ (Learning
organizational) แทนค าว่ า การเรี ย นรู้ อ งค์ ก าร (Organization learning) ที่ มี ใ ช้ อ ยู่ เ ดิ ม และ
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กลายเป็นคาที่ ใช้ กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่ อเป็นการเชื่อ มโยงแนวคิ ดสู่ก ารปฏิ บัติ Senge
(1994:18) ได้ เขี ย นหนั งสื อ ขึ้ น อี ก เล่ ม หนึ่ ง ชื่ อ The fifth discipline field book: strategies and
tools for building a learning organization เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะ สนั บ สนุ น แนวปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การในรูปแบบต่าง ๆ
Senge (1994: 18) กล่าวว่า ตัวแปรที่เป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงให้
การดาเนินงานภายในองค์การของบริษัทเหล่านั้นประสบความสาเร็จได้ ก็คือการประยุกต์ใช้แนวคิด
เรื่ อ งองค์ ก ารแห่ งการเรี ย นรู้ (Learning organization) ซึ่ ง ต่ อ มานั ก การศึ ก ษาประยุ ก ต์ แ นวคิ ด
ดั งกล่า วมาใช้ ในการปรับ ปรุงสภาพแวดล้ อ มด้ านการท างานทางการศึ ก ษาของครู และผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียน เพื่อให้สามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551: 13) กล่าวว่า องค์การที่มีการขยายขีดศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ก็คือ หน่วยงานซึ่ง
ประกอบด้ วย บุค ลากรทุ ก ระดั บที่ ต่างร่วมมื อ ร่วมใจกั นส่ งเสริม พั ฒ นาศั ก ยภาพให้แก่ กัน รวมทั้ ง
ศั ก ยภาพขององค์ ก รให้ สู งขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การให้ เกิ ด ผลงานได้ ร ะดั บ คุ ณ ภาพตามที่
พึงปรารถนา การสร้างสรรค์ให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งก็คือ การทาให้คนในองค์การรู้จัก
เรียนรู้การทางานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี จนสามารถยกระดับผลสาเร็จขององค์การให้สูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ใน
กระบวนการพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมงานชั้นยอดจนสามารถร่วมสร้างและร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ร่วม
(Shared vision) ได้นั้น สมาชิกในแต่ละคนของทีมงานจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ
ที่ใช้ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลงานให้สูงขึ้น และจากการมีโอกาสทางานร่วมกันเช่นนี้ ทาให้สมาชิก
ของทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมไปกับการเรียนรู้วิธีทางานของตนให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ทีมงานที่มีประสิทธิผลในองค์การแห่งการเรียนรู้ว่า เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากสมาชิกทีมงาน
แต่ละคนมองเห็นและได้ประสบการณ์ จากมุมมองโลกในแง่ที่แตกต่างของกันและกัน ก็จะเริ่มเกิด
ความเชื่อและมีสมมติฐานใหม่ขึ้น ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนตามมา ที่เรียกว่า
วงจรของการเรียนรู้แบบลุ่มลึก (Deep learning cycle) อันเป็นองค์ประกอบสาคัญยิ่งขององค์การ
แห่งการเรียนรู้เพราะเป็นปัจจัยช่วยพัฒนาทั้งด้านศักยภาพและสร้างกระบวนทัศน์ ใหม่ให้แก่บุคคล
และองค์การโดยรวม
อมรา จารูญศิริ (2554: 15) ได้กล่าวว่า ความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งระบุใน
บทความทางวิชาชีพของ Wikipedia, the free encyclopedia ว่า ถ้าโรงเรียนต้องการประสิทธิภาพ
มากขึ้น จาเป็นต้องหยุดการดาเนินงานในรูปแบบของอุตสาหกรรมแล้วสร้างสรรค์และนารูปแบบใหม่
มาใช้ เช่น ปรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากองค์กรแห่ งการเรียนรู้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
หลายเหตุผล คาว่า องค์การเกิดจากความเห็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพ มีความเรียบง่าย และมีความ
สนใจร่วมกัน ส่วนคาว่า ชุมชนนั้นได้ให้ความสาคัญมากกว่าในด้านความสัมพันธ์ กัน การแลกเปลี่ยน
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วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ มีความสาคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของ
โรงเรียน ความท้าทายของนักการศึกษา คือ การสร้างชุมชนที่มีพันธสัญญาต่อกันที่เรียกว่า ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) แม้จะฟังดูง่ายดาย แต่มีความยุ่งยากในการปฏิบัติโดยละเอียด
วิจารณ์ พานิช (2555: 139) ได้กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสาคัญ จาก
ผลการวิจัยโดยตรงที่ยืนยันว่าการดาเนินการในรูปแบบ PLC นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้าน
วิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC
โดยใช้คาถามว่า โรงเรี ยนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่ วไปที่ไม่มีชุมชนแห่ง
วิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวใน
งานสอนของครู เพิ่ มความรู้สึ กผู กพั นต่ อพั นธกิ จและเป้ าหมายของโรงเรี ยนมากขึ้ น โดยเพิ่ มความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่
เกิ ดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจน
ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุง
พัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อ
ศิษย์ ซึ่ งเป็ นทั้ งคุ ณค่ าและขวัญกาลั งใจต่อการปฏิ บัติ งานให้ ดี ยิ่ งขึ้ น ที่ สาคั ญคื อยังสามารถลดอั ตรา
การลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยน
วิธีการจั ดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้ เรียนได้ อย่ างเด่ นชั ดและรวดเร็ วกว่าที่ พบในโรงเรียน
แบบเก่ามีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตก
ซ้าชั้น และจานวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดเมื่อ
เทียบกับโรงเรียนแบบเก่า สุดท้ายคือ ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่ างกลุ่มนักเรียน
ที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันลดลงชัดเจน
1.3 หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หัวใจสาคัญที่สุดของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตที่ดีของครู
โดยให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชน (Community) รวมทั้งทาหน้าที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change
Agent) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ ปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน คือ
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ครูร่วมกันดาเนินการเพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดาเนินคู่ขนาน และเสริมแรงกันทั้งจากภายในและ
ภายนอกโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลื อกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการ
ทางาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558: 37) ได้กล่าวไว้ว่า หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพควรมีลักษณะสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์
อันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นบรรยากาศที่ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีกว่าองค์กรที่ขาดคุณลักษณะเช่นนี้
2. เป็นชุมชนที่ มีฉันทะและความศรัทธาในการทางาน โดยครูที่เป็นสมาชิกของชุมชนมี
ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความปรารถนาดีและมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความจริงใจ
3. เป็ น ชุ ม ชนที่ เอื้ อ อาทร มี คุ ณ ธรรมและเป็ น กั ล ยาณมิ ต รกั น ในทางวิ ช าการ โดยครู
ผู้บริหาร และบุคลากรอื่น ๆ พร้อมที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทางวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
4. เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้ โดยคุณลักษณะที่
กล่าวถึงข้างต้นเป็นต้นทุนสาคัญที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของ
ครูที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในที่สุด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวคือตัวบ่งชี้ว่าครูได้รับการพัฒนา
ให้ยกระดับความเป็นนักวิชาชีพให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559: 25) กล่าวว่า หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2561)
คือ การให้ความสาคัญกับการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
เงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู
ในโครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยมีหลักการ 5 ประการ ดังนี้
1. Shared values and norms คือ การสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและ
กันในเรื่องคุณค่า อุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ และการปฏิบัติที่ดี
2. Collective focus on student learning คือ การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
3. Collaboration คือ การทางานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนใน
การเรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน
4. Expert advice and study visit คื อ การเรี ย นรู้ ข องครู แ ละชุ ม ชนที่ ต้ อ งใจกว้ า ง
เปิดรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ หรือคนใน
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ชุมชนที่เชี่ยวชาญ และมีการปฏิบัติที่ดีและมีการศึกษาชั้นเรียนหรือมีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง
ในห้องเรียน โดยเฉพาะห้องของเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน
5. Reflection dialogue คื อ การมี สุ น ทรีย ภาพ สนทนาเพื่ อ สะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ งาน
เน้นหลักการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูลระหว่างกัน
Stoll et al (2003: 3) กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้
1. การที่บุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมร่วมกัน โดยที่ค่านิยมร่วมเหล่านั้นมุ่งเน้นไปที่การ
เรียนรู้ของนักเรียนทุกคนเป็นสาคัญ
2. บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน ผู้บริหาร
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่องยาวนาน และที่สาคัญผู้บริหาร
จะต้องลดความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกไม่ให้เกิดขึ้นกับครูในโรงเรียน
3. ให้ความสาคัญของความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดย
ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็นของการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีระบบ
คอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานอย่างสม่า เสมอ มีการสังเกตการณ์ร่วม มีการนา
แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยน นามาใช้แก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักเรียน
4. มีการประสานความร่วมมือในกิจกรรมการพั ฒนาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของความช่วยเหลือ
หรือการสนับสนุน
5. การเรียนรู้แบบกลุ่มหรือเดี่ยวได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และมองว่า
ครูทุกคนคือผู้เรียนซึ่งเรียนรู้จากผู้ร่วมงานซึ่งกันและกัน
DuFour (2004: 6-11) กล่าวถึง หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ดังนี้
1. การสร้า งความมั่ น ใจว่ านั ก เรีย นได้ เกิ ด การเรี ย นรู้ (Ensuring that students learn)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความเชื่อว่า ภารกิจหลักของการจัดการศึกษาในโรงเรียนไม่ใช่เพียง
เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการสอนจากครู แต่เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้จริง
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ายนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การสอนเพื่อให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ เป็นการ
เรียนรู้สาหรับทุกคน ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องจะตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นสาคัญ อาทิ ลักษณะ
และการปฏิบัติของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในการช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุเป้าหมาย
ในระดับสูง การนาลักษณะและการปฏิบัติเหล่า นั้นมาใช้ในโรงเรียน ข้อผูกพันในการสร้างโรงเรียน
และการติดตามตัวบ่งชี้เพื่อประเมินความก้าวหน้า อันจะนาไปสู่รากฐานความแข็งแกร่งของโรงเรียน
ในอนาคต คาถามสาคัญที่ช่วยผลักดันการทางานในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามหลักการนี้
ได้แก่ 1) เราต้องการให้นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้อะไรบ้าง 2) เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนแต่ละคนได้
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เรียนรู้ 3) เราจะตอบสนองอย่างไร เมื่อนักเรียนบางคนประสบปัญหาในการเรียนรู้ และ 4) เมื่อเรารู้
ว่านักเรียนได้เรียนรู้แล้ว เราปฏิบัติต่อเขาอย่างไร
2. การมีวัฒนธรรมของการทางานแบบร่วมมือรวมพลัง (A culture of collaboration) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมีโครงสร้างเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานแบบร่วมมือรวมพลัง ให้บรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้สาหรับทุกคน การทางานแบบร่วมมือรวมพลังที่มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการเชิง
ระบบที่ ครูจะต้ องท างานร่วมกั น เพื่ อวิ เคราะห์ และปรั บปรุ งการปฏิ บั ติ การจั ดการเรี ยนการสอนใน
ห้องเรียน ครูร่วมเรียนรู้และทางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมและชี้แนะให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีคุณ ค่าและ
มีความหมาย อันนาไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน
3. การมุ่งเน้นไปสู่ผล (A focus on results) ประสิทธิภาพชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วัดจากผลที่เกิดขึ้นและตามมาของการทางานร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน อันเป็นงานหลักและงานประจาของครู และผู้บริหารทุกคนในโรงเรียน ครูทุกคนในทุกทีม
ต้องร่วมมือรวมพลังกันเรียนรู้และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ อันได้แก่
การระบุระดับความสาเร็จและความต้องการจาเป็นของนักเรียนในปัจจุบัน การกาหนดเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการทางานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และแสดงหลักฐานความก้าวหน้าเป็น
ระยะ ๆ
Hargreaves (2003: 53) กล่าวว่า ลักษณะที่สาคัญ ของโรงเรียนที่ มีความเป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียนยึดหลักความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สนับสนุนให้เกิดการกระจาย
ภาวะผู้นาไปยังบุคลากรในระดับต่าง ๆ มีการมอบอานาจหน้าที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมดังกล่าวพัฒนา
มาจากภาระผูกพันที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในโรงเรียนและเป็นวิสัยทัศน์ที่คานึงถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่สะท้อนให้ถึงการทางานของ
บุคลากรภายในโรงเรียนด้วย
3. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการที่จะมุ่งตอบสนอง
ต่อความต้องการของนักเรียน
4. มีการติดตามพฤติกรรมภายในห้องเรียนของครูผู้สอน โดยผู้สังเกตการณ์เพื่อป้อนข้อมูล
ย้อนกลับและช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคลากรและโรงเรียน
5. เป็นโรงเรียนที่มีการจัดเตรียมสภาพทางกายภาพและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
การที่จะปฏิบัติให้เกิดลักษณะของการดาเนินงานตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว
Hord (2010: 5) กล่าวว่า ลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่าองค์กรที่มี
ลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วยลักษณะ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

22

1. กาหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Values and Vision) ที่ผ่านมา ค่านิยม
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นข้อกาหนดที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ดาเนินการเพื่อให้ครูและคณะทางาน
ร่วมกันปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่กาหนด การให้ครู
คณะทางานมีส่วนร่วมในการกาหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ในการทางานร่วมกัน จึงมีความสาคัญอย่าง
มากในการนาไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล
2. ร่ ว มกั น ก าหนดเป้ า หมายการเรี ย นรู้ (Intentional Collective Learning) สามารถ
ดาเนินการโดยผู้อานวยการโรงเรียน ครู และนักการศึกษา ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ร่วมกันสืบเสาะ
ถึงปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรรสร้างวิธีการในการแก้ปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นา (Supportive and Shared Leadership)
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย นจะประสบความส าเร็ จ ได้ เป็ น อย่ า งดี นั้ น ฝ่ า ยบริ ห ารซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียน ต้องมอบความไว้วางใจให้ครูและ
ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นา มีอานาจ และการตัดสินใจร่วมกัน
4. การสนับสนุนสภาวะแวดล้อม (Supportive Condition) สภาวะแวดล้อมในการสนับสนุน
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยสองส่วนคือ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น เวลา ขนาดของ
โรงเรียน กฎเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องนามาพิจารณาประกอบใน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และความสามารถของบุคคลทั้งด้านสติปัญญาและทักษะ ก็เป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลให้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกัน
5. การร่วมกันปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Shared Personal Practice) การที่ครูได้มีส่วนร่วมในการ
สังเกตชั้นเรียน บันทึกกระบวนการปฏิบัติงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ชี้แนะ ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนที่ปราศจากการประเมินและการตัดสินคุณค่าการปฏิบัติงาน
จะทาให้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นั้น เป็นการร่วมคิด ร่วมทา
ร่ ว มเรีย นรู้ ข องครู ผู้ บ ริ ห าร และนั ก การศึ ก ษา เรี ย กว่ า การเรี ย นรู้ แ บบลุ่ ม ลึ ก (Deep Learning
Cycle) สร้ า งกระบวนทั ศ น์ ใหม่ ใ ห้ บุ ค คลและองค์ ก ร บนพื้ น ฐานวั ฒ นธรรมความสั ม พั น ธ์ แ บบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครู
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียน
เป็นสาคั ญ มีค่ านิยมร่วมกั น และความสุขของการท างานร่ วมกั นของสมาชิ กในชุ มชนการเรีย นรู้
เป็นการทางานแบบร่วมมือรวมพลัง (A culture of collaboration)
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1.4 ระดับของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถแบ่งตามระดับสถานศึกษา แบ่งตามระดับเครือข่าย
แบ่งตามความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Sergiovanni (1994: 10) กล่ าวว่ า ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พ สามารถแบ่ งระดั บได้
3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับชาติ โดยแต่ละลักษณะจะแบ่งตามระดับของ
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพย่อย ดังนี้
1. ระดั บสถานศึ กษา (School Level) คื อ ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ท างวิ ชาชี พ ที่ ขั บเคลื่ อ น
ในบริบทสถานศึกษาหรือโรงเรียน สามารถแบ่งได้ 3 ระดับย่อย คือ
1.1 ระดับนักเรียน (Student Level) ซึ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการ
เรียนรู้ขึ้นจากครูและเพื่ อนนั กเรียนอื่ นให้ ท ากิ จกรรมเพื่ อแสวงหาค าตอบที่ สมเหตุ สมผลส าหรั บตน
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่สาคัญคือทักษะการเรียนรู้
1.2 ระดั บผู้ ประกอบวิ ชาชี พ (Professional Level) ได้ แก่ ครู ผู้ สอนและผู้ บริ หารของ
โรงเรียน โดยใช้ฐานของชุมชนแห่งวิชาชีพเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชน จึงเรียกว่าชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติและกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่ง
เหล่านี้เพื่อให้สามารถบริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขดังกล่าวนามาสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอนและผู้บริหารให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของการทางานที่ดีต่อกันของทุกฝ่าย
1.3 ระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง
สมาชิกชุมชน และผู้นาชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้จาเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย คือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ
ของชุมชนเหล่านี้ต้ องมีส่วนร่วมในการส่ งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุ มชนและโรงเรียน กล่าวคื อ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะนาการเรียนที่บ้านของนักเรียน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชน
สามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้
2. ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network Level) คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ขับเคลื่อน
ในลักษณะการรวมตัวกันของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นรวมกันสร้างชุมชน
เครื อ ข่ า ยภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว ม คื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ก าลั ง ใจ
สร้า งความสัม พั น ธ์ และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ร่ ว มกั น อาจมี เป้ าหมายที่ เป็ นแนวคิ ด ร่ว มกั น อย่ างชั ด เจน
สามารถ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
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2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน คือ การตกลงร่วมมือกันในการพัฒนา
วิชาชีพครูระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมือกันของสถาบันต่าง ๆ จะทาให้เกิดพลังการขับเคลื่อน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนหรือร่วมลงทุนด้านทรัพยากร และการเกื้อหนุน
เป็นกัลยาณมิตรคอยสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรณีตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาการจัดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลุ่มของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์เพื่อร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยน และสะท้อน
ร่วมกันทางวิชาชีพ เป็นต้น
2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจัดพื้นที่เปิดกว้างให้สมาชิก
วิชาชีพครูที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นหัวใจสาคัญ สมาชิกที่รวมตัวกันไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสังกัด แต่จะตั้งอยู่บนความมุ่งมั่นสมัคร
ใจ ใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลักในการรวมกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กรณีตัวอย่างเช่น ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อศิษย์ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ที่สร้างพื้นที่ส่วนกลางสาหรับ
วิชาชีพครูให้จับมือร่วมกันเป็นภาคีร่วมพัฒนาครูเพื่อศิษย์ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละพื้นที่ของประเทศไทย เป็นต้น
3. ระดับชาติ (The National Level) คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดย
นโยบายของรัฐที่มุ่งจัดเครือข่าย PLC ของชาติเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ
โดยความร่วมมือของสถานศึกษาและครูที่ผนึกกาลังร่วมกันพัฒนาวิชาชีพภายใต้การสนับสนุนของรัฐ
ดังกรณีตัวอย่าง นโยบายวิสัยทัศน์เพื่อความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ รัฐจัดให้
มี PLC ชาติสิงคโปร์เพื่อมุ่งหวังขับเคลื่อนแนวคิดสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก (Teach Less, Learn more)
ให้เกิดผลสาเร็จ เป็นต้น
สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา
(School Level) ระดั บ เครื อ ข่ า ย (Network Level) และระดั บ ชาติ (The National Level) ในระดั บ
สถานศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับย่อย ได้แก่ ระดับนักเรียน ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับการเรียนรู้ของ
ชุมชนซึ่งครอบคลุมถึงผู้ปกครองนักเรียน และผู้นาชุมชน
1.5 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นแนวคิดเชิงวิธีการ หรือกระบวนการที่มี
การดาเนินการปฏิบัติร่วมกันในชุมชน ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะสะท้ อนเป็นคุ ณลักษณะหรือ
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนตามธรรมชาติความเป็นจริงของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันไป แต่เป็น
กระบวนการที่เอื้อให้เกิดการรวมใจ รวมตัว รวมแรง และรวมปัญญา ร่วมกันของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา
ในชุมชนเพื่อทางานแบบมุ่งรวมพลังเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนเป็นหัวใจสาคัญ
ดังนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศกล่าวไว้ดังนี้
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สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551: 13-14) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ให้เกิดผลในการนาไปปฏิบัติ ได้แก่
1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal mastery)
2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental model)
3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision)
4. การเรียนรู้ของทีม (Team learning)
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking)
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553: 101) กล่าวถึง การพัฒนาหลักเทียบสาหรับการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน โดยได้ทาการศึกษาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนและได้สรุปว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ
อยู่ 5 ประการ คือ
1. การมีบรรทัด ฐานและค่านิยมร่วมกัน (shared norms and values) หมายถึง การมี
บรรทัดฐาน ค่านิยม และพันธกิจร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีฐานความรู้ทางเทคนิคร่วมกัน ซึ่ง
นับว่าเป็นหลัก พื้นฐานสาคั ญ ของชุ มชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพ และแม้ ว่าการมีพั นธกิจร่วมกั นจะ
แตกต่ างจากการมีบรรทั ดฐานและค่านิยมร่วมกันอยู่บ้าง แต่ ทั้งหมดได้มุ่ งเน้นไปที่ ความต้องการ
จาเป็นสาหรับชุมชนในโรงเรียน เพื่ อพัฒนาความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งและมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทางการศึกษาที่สาคัญของโรงเรียนร่วมกัน
2. การวางเป้ า หมายร่ว มกั น สู่ ก ารเรี ย นรู้ข องนั ก เรี ย น (collective focus on student
learning) หมายถึง การที่ครูภายในโรงเรียนมีเทคนิคการสอนและกลยุทธ์ที่หลากหลายที่สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรครูทุกคนมี
ความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่านั กเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และบุคลากรครูมีความตระหนักถึง
ภาระผูกพันของตนที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. การร่วมมือรวมพลัง (collaboration) หมายถึง การรวมพลังของครูทั้งโรงเรียนที่เกิดขึ้นจาก
การที่มีอภิปรายร่วมกัน โดยที่การอภิปรายนั้นนามาสู่ข้อสรุปของครูที่จะพัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับทักษะที่
ส่งผลความสาเร็จหรือเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญใหม่ ๆ ในการปฏิ บัติงานการสอน หรืออาจจะเป็นการ
อภิปรายที่นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ แนวความคิด หรือโครงการที่จะสามารถช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
หรือชานาญการมากขึ้น การรวมพลังดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงให้ครูมีบรรทัดฐานและค่านิยม
ร่วมกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ครูทางานร่วมกันในงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
เทคนิคการสอน สื่อการสอน และกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การประเมินโปรแกรมที่สอน เป็นต้น
4. การชี้แนะปฏิบัติ (Reprivatized practice) หมายถึง การที่ครูสามารถปฏิบัติงานการ
สอนให้เป็นสาธารณะและเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งการ
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ทางานในลักษณะนี้จะเป็นโอกาสให้ครูมีการพูดคุยกันมากขึ้น ช่วยให้ครูได้ร่วมกันพิจารณาว่ายังมี
สิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปในระหว่างการสอน รวมทั้งยั งช่วยให้ครูได้เกิดการเรียนรู้จากครูด้วยกัน ซึ่ง
จะทาให้เกิดผลในทางบวกต่อการเรียนการสอนในภาพรวมของโรงเรียน
5. การสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ (reflective dialogue) หมายถึง การที่ ค รูมี โอกาสพู ด คุ ย
สนทนาระหว่างกัน โดยบทสนทนาดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการสอน นอกจากนี้
การพูดคุยสนทนากันดังกล่าวควรขยายไปสู่ประเด็นความเป็นองค์กร (organization) ความเสมอภาค
(equity) และความเป็นธรรม (justice) ของโรงเรียนด้วย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554: 32-33) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในการนาไปปฏิบัติ ได้แก่
1. การมีผู้นาที่ดีนั้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องมีผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ การประสานงาน และการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน
2. การมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ในการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ต้องมีกรรมการชุมชนที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานโปร่งใส
3. การมีส่วนร่วม ชุมชนแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมรับรู้
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตาม มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิก
ชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิต สานึกเพื่อส่วนรวม เข้ามาร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุก
กระบวนการ
4. ผู้มีส่วนได้เสีย มีการสร้างความรู้สึกในชุมชนถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยสร้างความ
ตระหนักถึงการดูแล รักษา ทะนุถนอม การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และเป็นส่วนของกลุ่มหรือชุ มชน ร่วมคิ ด ร่วมปฏิ บัติ ช่ วยเหลือ และการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ ยนเหตุ การณ์ ความคิ ด เห็ น ความรู้ อารมณ์ และความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด (shared events and
emotional connections)
5. การเรีย นรู้ร่วมกั น มี ก ารสนับ สนุ นส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และให้น าผล
เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นวิถีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและ
พัฒ นาชุมชนอย่างต่ อเนื่อ ง จะต้อ งมีการเรียนรู้เพื่ อนาไปใช้ ในการแก้ไขปัญ หาและการพัฒ นาอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม่าเสมอ
6. ความสนใจ เนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่สนใจร่วมกัน หรือมีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีศักยภาพ
ความพร้อมในเรื่องพื้นฐานอาชีพ จะต้องมีความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองและมีความสามารถในการ
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แข่งขันด้านเศรษฐกิจ จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพ
โดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธี หรือสิ่งใหม่ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
7. การสร้างระบบการจัดเก็บและการนามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีระบบการจัดเก็บความรู้
ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชน รวมทั้งต้องรู้จักสร้างและนาความรู้ที่มีอยู่
มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ เข้าใจได้ง่าย
8. การสร้างเครือข่ายและการติดตามผล มีการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อ
สามารถประสานเกื้อกูลกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้กับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายระหว่าง
ศูนย์การเรียนรู้อื่น ๆ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน ต้องมีความร่วมมือในด้านทุน
กิจกรรม วิชาการ องค์ความรู้ การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเชื่อมโยง ประสานเกี่ยวเนื่อง ประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาใน
ทุกบริบท
วิจารณ์ พานิช (2555: 139) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน
มีหลายองค์ประกอบที่มีมุมสาคัญต้องนิยาม ได้แก่ เน้นที่การเรียนรู้ มีวัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อการ
เรียนรู้ของทุกฝ่าย ร่วมกันตั้งคาถามถึงวิธีการที่ดีและสภาพปัจจุบัน เน้นการลงมือทา มุ่งพั ฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเน้นผลลัพธ์ที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของศิษย์ ซึ่งให้แนวคิดลักษณะขององค์ประกอบ
สาคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูระดับสถานศึกษา ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายร่วม (shared vision/goals) การรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้จาเป็นต้อง
เห็นภาพ/ทิศทางแห่งความสาเร็จที่เป็นความหวังร่วมกัน
2. ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง (collaborative teamwork) การเรียนรู้
ของทีมครูบนพื้นฐานงานที่ต้องร่วมกันทุกกิจกรรม ได้แก่ การคิด ทาความเข้าใจ ตัดสินใจ วางแนว
ปฏิบัติ ประเมินผล และรับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์หรืองานจริงที่เป็นโจทย์ร่วมกัน
3. ร่วมเป็นผู้นา (shared leadership) มีสองลักษณะคือ
3.1 ผู้สร้างให้เกิดการนาร่วม สามารถท าให้ สมาชิกเกิดภาวะผู้นาในตนเอง และร่วมกั น
ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ หรือที่กล่าวว่า ครูเป็นประธานในการเปลี่ยนแปลง
3.2 ภาวะผู้นาร่วม เกิดจากการทางานที่เน้นการกระจายอานาจ เพิ่มพลังอานาจซึ่งกันและ
กัน มีบรรยากาศของการทางานส่งเสริมการแสดงออกด้วยความเต็มใจ หรืออานาจทางวิชาชีพ
4. การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (professional learning and development) มีจุดเน้น
ของการเรียนรู้ที่สาคัญสองประการคือ
4.1 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพบนพื้นฐานของประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
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4.2 การเรียนรู้เพื่อจิตวิญ ญาณของความเป็นครู คือ การเรียนรู้เพื่อ รู้จักตนเอง รู้จัก
ผู้เรียนที่มากกว่าความรู้แต่ในมิติของเป็นความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ และการเรียนรู้เพื่อ
ความเปลี่ยนแปลง
5. ชุมชนกัลยาณมิตร (caring community) มุ่งความเป็นชุมชนแห่งความสุขในการทางาน
และการอยู่ร่วมกันโดยเน้นวัฒนธรรมแบบเปิดเผย สร้างความรู้สึกปลอดภัย อิสระ วางใจ และเคารพ
ซึ่งกัน
6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (supportive structure) จะสนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพและคงอยู่ ได้แก่ การอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน
แบบทีมงาน จัดสรรปัจจัยสนับสนุนการทางานแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น เวลา วาระ สถานที่
ขนาดชั้นเรียน ขวัญกาลังใจ และบรรยากาศ
จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557: 23) กล่าวว่า องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชี พ ของครู ตามแนวคิ ด ของวิจ ารณ์ พานิช ร่วมกับ แนวทางของสานั กงานคณะกรรมการวิจั ย
แห่งชาติ และสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง ภาพความสาเร็จกว้าง ๆ ในอนาคต ที่ทุกคนในองค์การประสงค์
ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงใน
ปัจจุบัน ที่จะเชื่อมโยงสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเริ่มจากผู้นาทาหน้าที่เหนี่ยวนาให้
ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน
2. ทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง การรวมตัวของบุคคลภายใต้ค่านิยม ความเชื่อ
รวมทั้งทัศนคติเดียวกัน เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใด ๆ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย
ของทีม
3. การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการความรู้โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
และแนวปฏิบัติ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ การประมวลความรู้ การเข้าถึง
ความรู้ระบบจัดเก็บและการนาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
4. การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สภาวะที่ส่งผลให้การเรียนรู้
ของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประสบผลส าเร็จ เช่น สิ่ งแวดล้อมเชิงบวก ชุมชน
กัลยาณมิตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะและศักยภาพพร้อมแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างทางกายภาพ
และทรัพยากร
วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557: 57) กล่าวว่า องค์ประกอบของการเป็น
ชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู้ ท างวิ ช าชี พ จากแนวคิ ด ของนั ก วิ จั ย หลาย ๆ ท่ า นได้ อ งค์ ป ระกอบจ านวน
6 องค์ประกอบ ได้แก่
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1. วิสัยทั ศน์ ร่วม (Shared Vision) เป็ นเสมื อนเข็ มทิ ศในการขับเคลื่ อนการเป็ นชุ มชนแห่ ง
การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการก าหนดเป้าหมายร่วมกั นในองค์ กร ซึ่งวิสัยทั ศน์ร่วมกันนั้นคื อ การพั ฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสาเร็จ วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะสาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.1 การเห็นภาพและทิ ศ ทางร่วม (Shared Vision) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นภาพ
ความสาเร็จร่วมกัน
1.2 เป้าหมายร่วมกัน (Shared Goals) เป็นเป้าหมายชีวิตของสมาชิกแต่ละคนในองค์กรที่
สัมพันธ์กับเป้าหมายร่วมกันในการสร้างชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ซึ่งเป้าหมายที่สาคัญนั้นคือ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.3 คุ ณค่ าร่วม (Shared Values) เป็ นการเชื่อมโยงเป้ าหมาย และเป้ าหมายดั งกล่ าวมี
อิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงาน จนเชื่อมโยงเป็นความหมายของงานที่เกิดจาก
การตระหนักรู้ของสมาชิกในองค์ กร จนเกิดเป็นพั นธะสัญญาร่วมกัน และท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
1.4 ภารกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สิ่งสาคัญ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองเพื่อพัฒนาศิษย์ร่วมกันของครู
2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) เป็นการทางานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์
คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ มี
ลักษณะการคิด การวางแผน ข้อตกลง การตัดสินใจ แนวปฏิบัติ การประเมินผล และการรับผิดชอบ
ร่วมกัน
3. ภาวะผู้นาร่วม (Shared Leadership) ภาวะผู้นาร่วมในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมีนัยสาคัญอยู่ 2 ลักษณะ คือ ภาวะผู้นาผู้สร้างให้เกิดการนาร่วม และภาวะผู้นาร่วมกันให้
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ขับเคลื่อนด้วยการนาร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ภาวะผู้นาผู้สร้างให้เกิดการนาร่วม เป็นผู้นาที่สามารถทาให้สมาชิกในองค์กรเกิดการ
เรียนรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนทั้งตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิดภาวะผู้นาในตนเองและเป็นผู้ นาร่วม
ขับเคลื่อนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลมาจากการเสริมพลังอานาจจากผู้นาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้นาที่เริ่มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือทางานอย่างตระหนักรู้ และใส่ใจกับ
ผู้ร่วมงานทุกคน จนทาให้ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการทางานร่วมกันอย่างวิสัยทัศน์ร่วม
ผู้นาที่จะสามารถสร้างให้เกิดการนาร่วมได้นั้น ควรมีลักษณะสาคัญ คือ มีความสามารถในการลงมื อ
ทางานร่วมกัน การเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของผู้อื่นได้ การตระหนักรู้ในตนเอง มีความเมตตากรุณา การ
คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีวิสัยทัศน์ การมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อื่น เป็นต้น
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3.2 ภาวะผู้นาร่วมกัน เป็นผู้นาร่วมกันของสมาชิกในองค์กรด้วยการกระจายอานาจเพิ่มพลัง
อานาจซึ่งกันและกันให้สมาชิกมีภาวะผู้นาเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นผู้นาร่วมของครูในการขับเคลื่อนสู่ การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยยึดหลักแนวทางการ
บริหารจัดการร่วม การสนับสนุน การกระจายอานาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยครูเป็นผู้ลงมือ
กระทา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ ผู้นาร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริมให้
ครูสามารถแสดงออกด้วยความเต็มใจ
4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and development) การเรียนรู้
และพั ฒนาวิชาชีพในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีจุดเน้นสาคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้เพื่ อพัฒนา
วิชาชีพ และการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู รายละเอียดดังนี้
4.1 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ คือ การเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์โดยตรงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากที่สุด
4.2 การเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจากข้างใน
หรือวุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยครูรู้จักตนเอง เพื่อที่จะเข้าใจผู้เรียนที่มากกว่า
ความรู้ แต่เรียนรู้ผู้เรียนในความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครูมีความเข้าใจในตนเองแล้ว
จึงจะสามารถเข้าใจผู้เรียนได้ จนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญได้
5. ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) มีลักษณะสาคัญคือ การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่
มุ่งเน้นความสุขทั้งการทางานและการอยู่ร่วมกัน มีลักษณะวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมเปิดเผย ที่ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ มีความไว้วางใจ และเคารพซึ่งกันและกัน มีความเอื้อ
อาทร เกื้อกูลกัน สมาชิกร่วมกันทางานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพ มีเจตคติทางบวกต่อการศึกษาและผู้เรียน
6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure) โครงสร้างของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ต้ องใช้วัฒ นธรรมแบบกั ลยาณมิ ตรแทนวัฒ นธรรมแบบราชการ และเป็นวัฒ นธรรมที่
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การดาเนินการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน มีโครงสร้างการบริหารงานชุมนแบบปกครอง
ตนเอง เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างครูผู้สอนกับฝ่ายบริหาร มีการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เน้นความคล่องตัวในการดาเนินการจัดการกับเงื่อนไขความขัดแย้ง และมีระบบ
สารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558: 40) กล่าวว่า การดาเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจาก
แนวคิดของนักวิชาการ พบว่า มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขของการดาเนินงาน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประมวลได้ดังนี้ (Hord, S.M., 1997; DuFour, R., 2004; Southwest
Educational Development Laboratory, 2000)
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1. ความเป็ นผู้ น าที่ สนั บสนุ นและแบ่ งปั น (supportive and shared leadership) ส าหรั บ
ประเด็ นนี้ ความเป็ นผู้ น าไม่ ได้ ผู กขาดอยู่ ที่ ผู้ บริ หารโรงเรี ยน โดย PLC มุ่ งส่ งเสริ มให้ สมาชิ กทุ กคน
โดยเฉพาะครูได้เป็นผู้นาเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สาหรับผู้บริหารควรมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริม
สนั บสนุนและผู้นาการเรียนรู้ ดังนั้นผู้ บริ หารจึ งต้ องใจกว้าง และยิ นดี ต่ อบทบาทความเป็ นผู้ นาทาง
วิชาการของครู ซึ่งบรรยากาศเช่นนี้จะช่วยให้ครูรู้สึกว่าได้รับเกียรติ มีความภาคภูมิใจ และสามารถแสดง
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
2. การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้ความรู้ (collective learning and the application
of that learning) หัวใจสาคัญของ PLC อีกประการหนึ่งคือ การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง PLC จะเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทางานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทาเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และที่สาคัญคือการนา
ความรู้ที่ ได้ จ ากการเรียนรู้ร่ว มกั นไปพั ฒ นาผู้ เรีย น โดยการด าเนิน การดั งกล่ า วต้ อ งกระท าอย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
3. ค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ร่วม (shared values and vision) เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ของ PLC โดยผู้บริหารและครูต้องร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้มีทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกันในการดาเนินการ โดยเป้าหมายหลักของการดาเนินงานก็คือการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
4. เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ (supportive conditions for
the maintenance of the learning community) หรื อ อี ก นั ย หนึ่ งคื อ การจั ด สภาพแวดล้ อ มให้
ส่งเสริมสนับสนุนต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การจัดบรรยากาศให้ครูในโรงเรียนได้มา
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่า เสมอ ต่อเนื่อง และอีกส่วนหนึ่งคือ การจัดโครงสร้าง
หรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่เอื้ออานวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น กาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
ให้อยู่ในรูปคณะกรรมการ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
5. การแบ่งปั นการปฏิ บัติ (shared practice) เป็ นองค์ ป ระกอบสาคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง
ที่ทาให้ PLC เติบโต มั่นคง ยั่งยืน โดยเฉพาะการแบ่งปันเทคนิควิธีการสอนที่ดีให้เพื่อนครูได้นาไปใช้
และการแบ่งปันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น คือ การมีผู้นาที่สนับสนุน
และแบ่งปัน การจัดบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสนิทสนมคุ้นเคยของครูในโรงเรียน
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงใจ รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมของ
ทุกคนในโรงเรียน
ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558: 11) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่
1. การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นา
2. การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม
3. การกาหนดและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการปฏิบัติร่วมกัน
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4. การปฏิบัติงานแบบร่วมมือ
5. การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครู
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนวิธีปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558: 14-17) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทสถานศึกษา จากการสังเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork)
3. ภาวะผู้นาร่วม (Shared Leadership)
4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning and Development)
5. ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring Community)
6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive Structure)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558: 1) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่
1. ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียน
การสอนสู่คุณภาพผู้เรียน
2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ หมายถึง ต้องเปิดใจ รั บฟัง เสนอวิธีการ นาสู่การปฏิบัติ
และประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ Care และ Share
5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการทางานที่เปิดโอกาสการทางานที่
ช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย
6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงานคือ
การสอนสู่คุณภาพผู้เรียน
วาสนา ทองทวี ยิ่ ง ยศ (2560: 15-16) กล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบของชุ ม ชนการเรี ย นรู้
ประกอบด้วย
1. การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน
2. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้
4. การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
Westheimer (1999 อ้างถึงใน Stoll et al, 2003); Hord (1997); DuFour (2007) และ
Louis et al (1995) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5 ประการ ได้แก่
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1. วิสัยทั ศน์และคุ ณค่ าร่วม (shared vision and values) หรือการมี ความเชื่ อ ความเข้าใจ
ร่วมกัน ที่ เน้นการมีจุดโฟกัสที่การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเข้าได้กับเพื่ อนร่วมงานช่วยเสริมแรงและ
การตัดสินใจตามจรรยาบรรณ
2. ร่วมกันรับผิดชอบ (collective responsibility) ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ความรับผิดชอบ
เช่นนี้นามาซึ่งความรับผิดชอบต่อข้อตกลง (commitment) ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างความกดดั น
ให้กับผู้ที่มีพฤติกรรมตรงกันข้าม หรือโดดเดี่ยว (Newmann & Wehlage, 1995)
3. การสืบสอบสะท้อนคิดอย่างมืออาชีพ (reflective professional inquiry) ซึ่งสังเกตได้
จากการสนทนา อภิปราย ใช้วิธีปฏิบัติแบบไม่เป็นส่วนตัว (deprivatization of practice) (Louis
et al, 1995) เพราะต้องมีการสื่อสาร/ปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
มีการทดสอบการปฏิบัติของครูแบบซ้า ๆ มีการสังเกตและวิเคราะห์ กรณี ศึกษา ร่วมวางแผน และ
พัฒนาหลักสูตร (Newmann & Wehlage, 1995) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกของบุคคล (tacit
knowledge) ด้วยวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Fullen, 1999) ประยุกต์ความคิดใหม่และสารสนเทศเพื่อ
แก้ไขปัญหาตามความจาเป็น (needs) ของผู้เรียนเป็นสาคัญ (Hord, 1997)
4. การร่วมมื อร่ วมใจ หรือร่ วมมื อรวมพลั ง (collaboration) ซึ่ งเป็ นความร่ วมมื อระหว่ าง
ผู้ร่วมงานที่มากกว่าการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนแบบผิวเผิน (Louis et al, 1995) ในการปฏิบัติที่
บ่งชี้ความร่วมมือระดับนี้ เช่น การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ และสะท้อนการปฏิบัติ (Hord,
1997) มีจุดเน้นของการร่วมมือรวมพลังเพื่อแลกเปลี่ยนจุดประสงค์ ถึงแม้ว่าจะมีการอภิปราย โต้แย้ง และ
ต่ างมุ มมอง แต่ เพื่ อเป็ นรากฐานของการพั ฒนา (Hargreaves, 2003) มี การแลกเปลี่ ยนเทคนิ คและ
แนวทางการสอน และสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
5. การสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มและบุคคลอย่างเท่ าเทียมกัน ซึ่งถือได้ว่าทุกคน คื อ
ผู้เรียนรู้พร้อม ๆ กับเพื่อนร่วมงาน มีการรวบรวมความรู้ และเผยแพร่ระหว่างสมาชิก หรือมีการถ่าย
โอนความรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้ขั้นตอนที่การเรียนรู้ระดับองค์กรหรือโรงเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบ
สาธารณะจึงมีขั้นตอนมากกว่าการเรียนรู้ระดับบุคคลต้องมี การรวบรวมความรู้ที่ เกิดขึ้นหลังจาก
สมาชิกชุมชนมีการอภิปราย แปลความหมาย เผยแพร่ และทาความเข้าใจอย่างมีวิจารณญาณ (Louis
et al, 1995) การปฏิบัติที่สนับสนุนคือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีการสังเกตการสอน วิพากษ์วิจารณ์
และสะท้อนการปฏิบัติงาน
Senge (1990) กล่าวว่า แนวคิดการพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดย
เชื่ อ ว่ า หั ว ใจของการสร้า งองค์ ก ารแห่ งการเรี ย นรู้ อ ยู่ ที่ ก ารเสริ ม สร้ างวิ นั ย 5 ประการ The Fifth
Discipline ให้เกิดผลจริงจังในรูปของการนาไปปฏิบัติ แก่บุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่องและ
ทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย
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1. ความมุ่งมั่นแห่งตน (Personal Mastery) องค์การแห่งการเรียนรู้เกิดจากการเรียนรู้ระดับ
ปั จเจกบุ คคลที่ เน้ นการเรี ยนรู้ ในที่ ท างาน (Work Place Learning) การเรี ยนรู้ กระบวนการท างาน
(On the Job Learning) ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทางานจนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง การฝึกฝนการเรียนรู้อยู่ เสมอ และศักยภาพ
การเรียนรู้ของบุคลากร จะเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
2. รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง (Mental Models) เป็นความคิดความเข้าใจที่
บุค คลมีต่ อ หน่ วยงานและองค์ ก ารซึ่งเป็ นสิ่ งส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของบุค คล แบบแผน
ความคิดมีพลังที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การตีความ และต่อพฤติกรรม ความเชื่อที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจ
และการกระทา Mental Models มี 3 ลักษณะ คือ เจตคติ ทัศนคติ และกระบวนทัศน์ ซึ่งผลลัพธ์
ดังกล่าวเป็นปัจจัยสาคัญต่อความริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
3. การสร้างและสานวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) องค์การต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ให้
ทุ ก คนรู้ แ ละเข้ า ใจวิ สั ย ทั ศ น์ อ งค์ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาภาพในอนาคตและความต้ อ งการในการมุ่ ง สู่
ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์การ จึงจะเกิดผลในเชิงปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
4. การเรี ย นรู้ข องที ม ร่ ว มกั น (Team Learning) เป็ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก ใน
องค์การ โดยแต่ละคนเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ละคนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่มนาไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันและประสาน
สัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี
5. การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ (Systems Thinking) การมี วิ นั ย ที่ ส าคั ญ สู ง สุ ด คื อ การมี
ความคิดเชิงระบบ Senge เน้นว่าแม้ประพฤติปฏิบัติในวินัยทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาข้างต้นก็ต้องทา
อย่ า งเป็ น ระบบ การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบเป็ น วิ ธี ก ารคิ ด การอธิ บ าย และการท าความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยองค์ความรู้
สหวิทยาการนามาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่ วิธีการคิดเชิงระบบเป็นการคิดแบบเป็นวงจรจาก
เหตุไปสู่ผลและผลกลายเป็นเหตุ เป็นวงจรเสริมแรง ซึ่งทุกองค์ประกอบจะเป็นตัวเสริมศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องครบวงจรจนกลายเป็นพลังขับเคลื่อน
Hord (1997) กล่าวถึง องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ
ประกอบด้วย
1. การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership)
2. การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ (Collective Creativity)
3. การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
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4. การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive Conditions)
5. การแบ่งปันบทเรียนส่วนบุคคล (Shared Personal Practice)
DuFour & Eaker (1998) กล่าวว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน
มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์
2. การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้
3. การรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน
4. การเน้นที่การลงมือทา เรียนรู้จากการปฏิบัติ
5. ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากแนวคิดของนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ทา
สังเคราะห์แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 สังเคราะห์แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

4. วิจารณ์ พานิช (2555)

5. ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558)

6. ฐาปณัฐ อุดมศรี ( 2558)

7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558)
8. วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560)

9. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558)

10. Westheimer (1999 อ้างถึงใน Stoll et al, 2003)

11. Senge (1990)

12. Hord (1997)

13. DuFour & Eaker (1998)

/

3. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554)

1. วิสัยทัศน์ร่วม
/
2. ที มงานร่วมแรงร่วม /
ใจ การร่วมมือร่วมพลัง
และการเรียนรู้ของทีม
3. ร่วมเป็นผู้นาและ /
คิดอย่างเป็นระบบ

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

สรุปรวม

/

/

12.Hord (1997)

2. ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553)

ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

1. สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551)

แหล่งข้อมูล

11
11

7
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

/

/
/

/

/
/
/

/

12.Hord (1997)

/

13. DuFour & Eaker (1998)

/

12. Hord (1997)

/

สรุปรวม

11. Senge (1990)

/

10. Westheimer (1999 อ้างถึงใน Stoll et al, 2003)

9. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558)

5. ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558)

7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558)
8. วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560)

/

/

/

4. วิจารณ์ พานิช (2555)

3. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554)

/

6. ฐาปณัฐ อุดมศรี ( 2558)

4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนา
วิชาชีพ
5. ชุมชนกัลยาณมิตร
6. โครงสร้างสนับสนุน
ชุมชน
7. การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
8. หลักการสร้าง
เครือข่ายและการ
ติดตามผล

2. ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553)

ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

1. สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551)

แหล่งข้อมูล

6

3
3
/

3

/

3

สรุปได้ว่า แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีองค์ประกอบสาคัญ ที่ต้อง
อาศัยความรอบรู้แห่งตน ความคิดเชิงระบบ มีวิสัยทัศน์ร่วม เป็นการรวมตัวกัน รวมใจ รวมพลัง และ
ร่วมมือกันเป็นความสัมพันธ์แบบกั ลยาณมิตร มี วิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกั น โดย
ทางานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้นาร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้ และ
สะท้ อนผลการปฏิ บั ติ เพื่ อพั ฒ นาวิ ชาชี พ เปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภาพตนเองสู่ คุ ณ ภาพการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น
ความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู้ เป็นเจ้าของร่วมกัน มีระบบการจัดเก็บความรู้ เสริมสร้างจิตวิญญาณครู ทั้งนี้ควรมีโครงสร้าง
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สนั บ สนุ น ชุ ม ชนใช้ วั ฒ นธรรมแบบกั ล ยาณมิ ต ร ปกครองตนเอง มี ร ะบบสารสนเทศของชุ ม ชน
เน้นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. แนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา รวมถึงการศึกษาและสังเคราะห์แนวการสร้าง
ชุ ม ชนแห่ งการเรียนรู้ท างวิ ช าชี พ ตามตารางที่ 2.1 โรงเรีย นสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ได้สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
2.1 หลักการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในการนารูปแบบไปใช้ให้บังเกิดผลสาเร็จและเป้าหมายได้ ควรทาความเข้าใจและ
ศึกษาแนวทางการนาไปใช้ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กับโรงเรียน
อื่น ๆ เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นเพื่อแสดงถึงการรวม
พลังของครู และนักการศึกษาที่เป็นผู้นาร่วมกันทางานร่วมกันเป็นทีมมุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนา
วิชาชีพภายใต้โครงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เชิงวิชาการและเชิงคุณธรรมที่มาจากการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมนา ร่วมพัฒนาของครู ผู้บริหารนักการศึกษาภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งถึง
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
3. ในการดาเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะประสบ
ความสาเร็จจะต้อ งได้ รับความร่วมมือจากบุค ลากรในโรงเรียน ครู นัก เรียนตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง แต่ ล ะภาคส่ ว นมี บ ทบาทส าคั ญ ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2 กระบวนการดาเนินงาน 8 องค์ประกอบ
2.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เป็นพื้นฐานหนึ่งในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ซึ่งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งในสิ่งนี้จะพิจารณาขยายไปยังครูที่มีประสบการณ์ ที่มี
ความพร้อมและมีความสามารถในการปฏิบัติงานคนเดียว รวมถึงกลุ่มครูใหม่ที่จะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการทางานเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความพร้อมที่จะทางานร่วมกัน และความสามารถ
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ของมนุษย์ (Human capacities) โดยได้รับการระบุไว้ในการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพเปรียบเสมือนความสาเร็จในทีม รวมถึงการเปิดกว้างเปิดเผย (Openness) ความไว้วางใจ
(Trust) ผลสะท้ อ นกลั บ (Feedback) และความเสี่ ย ง (risk) กลุ่ ม ของครูในชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
วิชาชีพ ซึ่งการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Open-mindedness) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ พูดคุยกันมาก เป็นสิ่งที่ ยากที่จะเปิดตัวเองขึ้นเพื่อการ
ทางานร่วมกันและการคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ในท้ายที่สุดคุณสมบัติเหล่านี้จะได้ให้ผลลัพธ์ที่ดี
ในการรับรู้การเรียนรู้ของนักเรียนโดยผ่านการคิดร่วมกัน (Hord, 1997; Louis, K.S. & Miles, M.B.,
1995)
Louis, K.S. & Miles, M.B. (1995: 482) กล่าวว่า การเปิดกว้าง/เปิดเผย (Openness)
ย่อมทาให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในการพัฒนาความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งที่ทาให้ทราบถึง
ความเสี่ยงและผลการสะท้อนกลับ ซึ่งในการพัฒนาความสามารถของมนุษย์นี้จะต้องได้รับการเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทางานขององค์กรซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการทางานที่นาน ทาไมจะต้องใช้ระยะเวลา
ที่นานในการเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ คาตอบที่ได้ก็คือ การทาอย่างไรให้เกิดความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน โดยจากงานวิจัยได้บอกว่า การสร้างความไว้วางใจ ควรจะนามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงผู้บริหารเองควรให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งจะต้องเปิดใจกว้าง และระดับ
ผู้ปฏิบัติควรมีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อความไว้วางใจได้รับการพัฒนาตลอดเวลาใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ครูเองก็จะต้องมีความผูกพัน หรือมีความเป็นส่วนร่วมในความเสี่ยงและ
ผลสะท้อนกลับ ลาดับต่อมาครูควรมีการส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดและผลสะท้อน
กลับมาร่วมกัน และมีการแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Good practices)
การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งเป็นผลจากการ
สะท้อนกลับ (Reflection) จากการสนทนา (Dialogue) จากการร้องเรียน (Inquiry) การประยุกต์ใช้
งาน (Application) และการวั ด และประเมิ นผล (Assessment) ผลจากการสะท้ อ นกลั บ ของการ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที ม สมาชิ ก มี โอกาสที่ จ ะคิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ของครูพ ร้อ มกั บ การ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของการสร้างชุมชนของครู (Community by teachers) ซึ่งครู
รวมตัวกันเพื่อร่วมกันวางแผน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ร่วมกันจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการ
ประเมินผลที่มีความสาคัญกับการสนทนาจากผลการสะท้อนกลับ (Reflection dialogue) เพื่อใช้
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ถูกพูดคุ ยกันในกลุ่มบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันในการเรียนรู้
ของนักเรียนผ่านการสนทนาสะท้อนกลับ ซึ่งมีการทางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ผลจากการพบปะ
แลกเปลี่ยนกันทาให้เกิดปัญญา และเกิดประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน ผลจากการสนทนา
สะท้อนกลับ ซึ่งเป็นการนาเสนอโอกาสความต้องการกลุ่มในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (DuFour.
Eaker, 2005; Hord. 2010) ในระดั บ โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง ของตั ว เอง ซึ่ งดู โฟว์ (DuFour,
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2010: 10) ได้มีคาถามด้วยกัน 4 คาถาม ซึ่งเป็นแนวทางในการกาหนดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ และช่วยในการปรับทัศนคติในการมุ่งเน้นการทางานซึ่งกันและกัน มีคาถามดังนี้ 1) อะไรที่
พวกเราต้องการให้เกิดกับการเรียนรู้ของนักเรียน 2) พวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนของเราได้เกิด
การเรียนรู้ขึ้นแล้ว 3) เราจะต้องตอบสนองความต้องการอย่างไร เมื่อพวกเขามีปัญหาในการเรียนรู้
4) พวกเราจะทาอะไร ถ้าพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
นี้มุ่งเน้นไปที่ 4 คาถามหลัก ซึ่งเป็นการที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทางานโดยหันมาพูดคุยใน
เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนของนักเรียนของตน ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพจะเป็น
การสารวจเนื้อหาและบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดั ง นั้ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ในชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ วิ ช าชี พ
มีจุดเน้นสาคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู
รายละเอียดดังนี้ 1) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ หัวใจสาคัญการเรียนรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ตรง
ในงานที่ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันของสมาชิก จะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอกแนวคิ ด ของกรวยป ระสบการณ์ (Cone of Experience) ว่ า เป็ น การเรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ ตรงของตนเองจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ได้มากที่สุด ด้วย
บริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ที่มีการทางานร่วมกันเป็นทีม จึงทาให้การเรียนรู้จากโจทย์
และสถานการณ์ที่ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
รับผิดชอบ ทาให้บรรยากาศการพัฒนาวิชาชีพของครูรู้สึกไม่โดดเดี่ยว ซึ่งเป็นการสะท้อนต่อการ
เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Sergiovanni, 1994; DuFour, 2005) ถือเป็นพื้ นที่ การเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น สะท้อนการเรียนรู้ สุนทรียะสนทนา การเรียนรู้สืบเสาะแสวงหา
การสร้างมโนทัศน์ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การคิดเชิงระบบ การสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้บน
ความเข้าใจการทางานของสมองและการจัดการความรู้ (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553; Stoll &
Thomas, 2006) 2) การเรียนรู้เพื่อจิตวิญ ญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาตนเองจาก
ข้างใน หรือวุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยมีนัยสาคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การรู้จัก
ตนเองของครู เพื่อที่จะเข้าใจมิติ ของผู้เรียนที่มากกว่าความรู้แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครูมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของศิษย์
ตนเองได้อย่างถ่องแท้ จนสามารถสอน หรือจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญได้
รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้ สติ การฟัง การใคร่ครวญ
เป็นต้น จิตที่สามารถเรียนรู้และเป็นครูได้อย่างแท้จริงนั้นจะเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา
การกรุณา และความอ่อนน้อม เป็นศิษย์เป็นครู เห็นตนเองเป็นผู้เรียนรู้มีพลังเรียนรู้ในทุกสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ
และการฝึกสติ เป็นต้น (Hargreaves, 2003)
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สรุปได้ว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บองค์ความรู้ใหม่และการนาองค์ความรู้ที่ดีมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกัน
และการแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติจริงอย่างใคร่ครวญและมีสติ
2.2.2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
การมีส่วนร่วมของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดังนี้
2.2.2.1 ทีมงานร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีม
ทีมงานร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีม ซึ่งเป็นการพัฒนามาจาก
กลุ่มที่ทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการทางานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย
และพันธกิ จร่วมกัน ร่วมกันด้วยใจจนเกิด เจตจานงในการทางานร่วมกั นอย่างสร้างสรรค์ เพื่ อให้
บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Kruse, S., Louis, S.K. & Bryk, A., 1995) ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ
หรือร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานของงานที่มีลักษณะต้องมีการ
คิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกันข้อตกลงร่วมกัน การติดสินใจร่วมกัน ความเข้าใจ
ร่ ว มกั น ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ติ ด สิ น ใจร่ ว มกั น หาแนวทางปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ประเมิ น ผลร่ ว มกั น และ
รับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์จริง ซึ่งถือเป็นโจทย์ร่วม (Hargreaves, 2003; Stoll, McMahon
& Thomas, S., 2006) ให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการทางานซึ่งกันและกัน แบบละวางตัวตนให้
มากที่ สุด (There’s no I in Team) (DuFour R., Eaker R. 2005) จนเห็ นและรู้ ความสามารถของ
แต่ละคน รับรู้ถึงความรู้สึกร่วมกันในการทางาน จนเกิดประสบการณ์หรือความสามารถในการทางานขึ้น
และมีพลังในการร่วมเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาบนพื้นฐานของพันธะร่วมกันที่เน้นความสมัครใจ และการ
สื่อสารที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการรับฟัง รวมทั้งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
อย่างไรก็ ตาม การที่ ชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้วิช าชี พ ได้ เน้ นการขับเคลื่อ นด้ วยการ
ทางานแบบทีมงาน ร่วมแรงร่วมใจหรือร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีมนั้น มีลักษณะพิเศษของการ
รวมตัวที่เหนียวแน่นจากภายในนั้ นคื อการเป็นกัลยาณมิ ตร ทาให้เกิดที มในชุม ชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกัน จึงทาให้การทางานเต็มไปด้วย
บรรยากาศที่มีความสุข ไม่โดดเดียว (Sergiovanni, 1994; Fullan, 1999) ซึ่งรูปแบบของทีมจะเป็น
เช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์หรือพันธกิจในการดาเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เช่น
ทีมร่วมสอน ทีมเรียนรู้ และกลุ่มเรียนรู้ เป็นต้น (วิจารณ์ พาณิช, 2555) ดังนั้นทีมงานร่วมแรงร่วมใจ
ร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีมภายในสมาชิกของชุมชน ย่อมจะเกิดภาวะผู้นาแบบสนับสนุนและ
ภาวะผู้นาร่วม (Supportive and shared leadership)
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2.2.2.2 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
การเรียนรู้ร่วมกั นเป็ นที ม เป็ นการเรี ยนรู้ ร่ วมกั นของสมาชิ กโดยอาศั ยความรู้ และ
ความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้
เกิดขึ้น การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการรวมพลังของสมาชิกในทีมให้ได้มีโอกาสเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน Senge (1994: 18) กล่าวว่า การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) มี 3 ลักษณะสาคัญ
ได้แก่ 1) สมาชิกทีมต้องมีความสามารถในการคิด ตีปัญหาหรือประเด็นพิจารณาให้แตก หลายหัวร่วมกัน
คิด ย่อมดีกว่าการให้บุคคลคนเดียวคิด 2) ภายในทีมต้องมีการทางานที่ประสานกันเป็นอย่างดี คิดในสิ่งที่
ใหม่และแตกต่าง มีความไว้วางใจต่อกัน และ 3) บทบาทของสมาชิกทีมหนึ่งที่มีต่อทีมอื่นๆ ขณะที่ทีมหนึ่ง
สมาชิกเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การประพฤติปฏิบัติของทีมนั้นยังส่งผลต่อทีมอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยในการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้มีพลังมากขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) ซึ่งถือ
เป็นกระบวนการและหัวใจสาคัญที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลใช้เป็นเวทีหรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้
จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนได้อย่างอิสระและตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง
และได้ เกิ ดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกั นเป็นกลุ่ ม จะนาไปสู่ การพั ฒนาระบบการท างานเป็นที มอย่างมี
ประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มักเกิดขึ้นกับผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สั่งสมประสบการณ์มาอย่าง
ต่อเนื่องและอุดมไปด้วยความรู้ที่เป็นรากฐานในการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผู้เรียนที่อยู่ในวัย
ผู้ใหญ่จึงมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ได้มีการคิดริเริ่มอย่างมีจุดหมายที่สามารถชี้นาตนเอง
ในการเรียนรู้ได้ ซึ่งการเรียนรู้แบบนาตนเอง (Self-directed Learning) เป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่สนับสนุน
ผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้บุคคล
มุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเกิดการร่วมมือกันกับผู้อื่นในลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม ผลดีอีกประการหนึ่งของการทางานเป็นทีมว่าเป็นการเรียนกลุ่มเล็กที่มีความผูกพันมีปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถพัฒนาตนเองในด้านการติดต่อสื่อสาร และการมีมนุษยสัมพันธ์ ให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนรู้เป็นทีมนี้สามารถตอบสนองและสามารถแก้ปัญหาใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ได้จัดกิจกรรม
การเรียนที่หลากหลายและไม่เน้นปฏิบัติ ซึ่งการเรียนรู้เป็นทีมช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผนค้นหาความรู้ ได้
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ ที่ขาดหายไปหรือไม่มีได้จากกลุ่มเพื่อน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอย
ให้ความสะดวก แนะนา ชี้แนะในประเด็นที่ยังสับสนหรือไม่เข้าใจ
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม หมายถึง การแสดงตนของบุคคลในการวางแผน
และกาหนดเป้าหมายร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ของทีม หลักการมีส่วนร่วม
ร่วมกันรับผิดชอบ การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทางานร่วมกัน การร่วมมื อกัน
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ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ การสร้างความตระหนักร่วมกัน ทีมและเครือข่าย
การเรียนรู้ ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง และมีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
2.2.3 การเป็นผู้นาร่วม
ร่วมเป็นผู้นา เป็นผู้นาร่วมกันของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพด้วยการกระจาย
อานาจ เพิ่มพลังอานาจซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกมีภาวะผู้นาเพิ่มขึ้น จนเกิดเป็นผู้นาร่วมของครูในการ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยยึ ด
หลักแนวทางบริหารจัดการร่วมการสนับสนุน การกระจายอานาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครูโดย
ครูเป็นผู้ลงมือกระทา หรือครูทาหน้าที่เป็นประธานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่
กรรม หรือผู้ถูกกระทา และผู้ถูกให้กระทา (Hargreaves, 2003; วิจารณ์ พานิช, 2554) ซึ่งผู้นาร่วม
จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริมให้ครูสามารถแสดงออกด้วยความเต็มใจ ซึ่งมีอิสระปราศจาก
อานาจครอบงาที่ขาดความเคารพในวิชาชีพ แต่ถือปฏิบัติร่วมกันในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ นั่น
คือ อานาจทางวิชาชีพ เป็นอานาจเชิงคุณธรรมที่มีข้อปฏิบัติที่ มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้อง
ตรงกัน หรือกาหนดร่วมกัน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางร่วมกันของผู้ประกอบอาชีพครูทั้งหลายในชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Thompson, Gregg & Niska, 2004)
ดั งนั้ น ชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของสถานศึ ก ษา ครู และผู้ บ ริ ห ารมี ค วาม
พยายามในการประสานความร่วมมือระหว่างกันเป็นการเติมเต็มภาวะผู้นาของทุกคนในชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งภาวะผู้นาในบริบทของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพจะนาทั้งครูและผู้บริหารไปสู่การ
เรียนรู้ร่วมกัน การให้กาลังใจระหว่างกัน การประสานความร่วมมือ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
สาหรับโรงเรียนในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จของวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน และ
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากในการสร้ า งบรรยากาศ ให้ เกิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ /ไว้ ว างใจ
(Trustworthy), ความน่าเคารพนับถือ (Respectful) และการทางานร่วมกัน (Collaborative) ซึ่ง
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานของการทางานร่วมกัน เพื่อ
ช่วยอานวยความสะดวกในการทางานของพนักงานและความสามารถในการมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องมี
การบั ง คั บ (Olivier, F. D. & Hipp, R., 2006: 493) และผู้ บ ริ ห ารเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการใช้อานาจสั่งการจากบนลงล่าง และกลายมาเป็นผู้สนับสนุนโดยการ
ให้การสนับสนุนและให้กาลังใจในการทางานของผู้เข้าร่วมการทางานในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ด้วยการมีภาวะผู้นาที่เน้นการกระจายอานาจ การตัดสินใจร่วมกัน และรับฟังความคิดเห็น ต่าง ๆ
ดั ง นั้ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ส ามารถพั ฒ นาและ
เจริญเติบโตไปได้ และการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ จะต้องเปลี่ยนจากการ
มีภาวะผู้นาตามธรรมชาติมีจานวนน้อย เป็นการปลูกฝังภาวะผู้นาในทุกคน และทุกคนมี ภาวะผู้นา
ร่วมกันในโรงเรียน
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สรุปได้ว่า การเป็นผู้นาร่วม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเป็นการปฏิบัติส่วนบุคคล การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ การคิดอย่างเป็นระบบ มีเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้นาที่ดี การสนับสนุน
และการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นา การให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของตนเองและวางแผน การ
ประยุกต์การเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความมุ่งมั่นแห่งตน โดยการร่วมเป็นผู้นา การมีทักษะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการ
สื่อสารที่ดี รับการสื่อสารสองทาง การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน การกระจายความเป็นผู้นาทาง
วิชาชีพ ความเป็นผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปัน ผู้นาทางนวัตกรรมและการวิจัย ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยหลักการมีผู้นาที่ดี รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง มีภาวะผู้นาในตนที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
2.2.4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้วิ ชาชี พในวิ สั ยทั ศน์ ร่ วมเป็ นการมองเห็ นภาพเป้ าหมาย ทิ ศทาง
เส้นทาง และสิ่งที่ จะเกิดขึ้นจริง เป็นเสมื อนเข็มทิ ศในการขับเคลื่อนชุ มชนแห่งการเรียนรู้วิชาชี พที่ มี
ทิศทางร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน ได้พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ภาพความสาเร็จที่มุ่งหวังในการนาทางร่วมกันที่ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียน (Hord, 1997;
Sergiovanni, 1994) ซึ่งอาจเป็นการมองเริ่มจากผู้นาหรือกลุ่มผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ที่ทาหน้าที่เหนี่ยวนาให้
ผู้ร่ วมงานเห็ นวิสัยทั ศน์ นั้นร่วมกั นหรือการมองเห็ นจากแต่ ละปั จเจกที่ มี วิสั ยทั ศน์เห็ นในสิ่ งเดี ยวกั น
เหนี่ ยวน าซึ่ งกั นและกั นเป็ นวิ สัยทั ศน์ ร่ วม วิ สั ยทั ศน์ ร่ วมมี ลั กษณะส าคั ญ 4 ประการ (4 Shared) มี
รายละเอียดดังนี้
2.2.4.1 การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็น
ภาพความส าเร็ จร่ วมกั นถึ งทิ ศทางส าคั ญ ของการท างานแบบมองเห็ นภาพเดี ยวกั น (Hord. 1997;
Hargreaves. 2003)
2.2.4.2 เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง ระหว่างทาง และ
เป้าหมายชีวิตของสมาชิกแต่ละคนที่สัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่ วมของชุมชนการเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นความ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมายในการทางานร่วมกันโดยเฉพาะเป้าหมายสาคัญคือพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Hargreaves, 2003; DuFour R., Eaker R. ,2005)
2.2.4.3 คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย และที่สาคัญเมื่อ
เห็นภาพความเชื่อมโยงแล้ว ซึ่งภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานจน
เชื่อมโยงเป็นความหมายของงานที่เกิดจากการตระหนักรู้ของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ จน
เกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกันร่วมกันหลอมรวมเป็นคุณค่าร่วมซึ่งเป็นขุมพลังสาคัญที่จะเกิดพลังในการไหล
รวมกั น ท างานในเชิ งอุ ด มการณ์ ทางวิ ช าชี พ ร่ ว มกั น (Hord, 1997; DuFour R., Eaker R., 2005;
Hargreaves., 2003)
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2.2.4.4 ภารกิจร่วม (Shared Values) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายร่วม รวมถึงการเรียนรู้ของครูในทุก ๆ ภารกิจ สิ่งสาคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่ง
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจสาคัญโดยการเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อศิษย์ร่วมกัน
ของครู (Louis & Kruse,1995; Hord,1997; DuFour R., Eaker R., 2005)
สรุปได้ ว่ า การมีวิสัยทั ศน์ร่วมกั น หมายถึง การมองเห็ นภาพความส าเร็จร่วมกั นโดยมี
ลักษณะร่วมสาคัญ เป็นการสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและมีภารกิจร่วมกันในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.2.5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
โครงสร้างที่สนับสนุนการก่อเกิดและคงอยู่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มีลักษณะ
เป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการหันมาใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน และยัง
เป็นวัฒ นธรรมที่ ส่งเสริมวิสัยทั ศน์ การด าเนินการที่ ต่ อเนื่องและมุ่ งความยั่ งยื น จั ดปั จจัย เงื่อ นไข
สนับสนุนตามบริบทชุมชนมีโครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย์ หรือมีโครงสร้างการปกครองตนเอง
ของชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง มีการบริหาร
จัดการ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลักการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการดาเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เช่น เวลา วาระ สถานที่ ขนาดของชั้นเรียน
ขวัญกาลังใจ ข้อมูลสารสนเทศ และอื่น ๆ ตามที่มีความจาเป็นและบริบทของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะ
การเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีรูปแบบ
การสื่อ สารด้วยใจ เปิด กว้างให้พื้นที่ อิ ส ระในการสร้างสรรค์ ของชุ มชน เน้นความคล่ องตัวในการ
ดาเนินการจัดการเงื่อนไขความแตกแยก และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลการการปฏิบัติงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ (Boyd, 1992; Sergiovanni, 1994;
Hord, 1997; สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553)
สรุปได้ว่า การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน หมายถึง การกาหนดเงื่อนไขที่ช่วย
ผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ โครงสร้างการบริหารชุมชนช่วยสนับสนุนชุมชน ให้เข้าใจกัน
เข้าใจบทบาทของสมาชิกชุมชน การจัดสภาพที่เอื้ออานวย สิ่งแวดล้อมเชิงบวก และการสนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อมที่สอดคล้องตามบริบทของชุมชนเป็นการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างมีพื้นที่อิสระ คล่องตัว
ในการดาเนินการ
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2.2.6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
ชุมชนกัลยาณมิตร เป็นกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่
มีคุณลักษณะคือ มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข ทั้งในด้านการทางานและการอยู่ร่วมกันที่มีลักษณะ
วัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแห่ง
อิสรภาพ และเป็นพื้นที่ให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยหรือปลอดการใช้อานาจกดดันบนพื้นฐานความไว้วางใจ
เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอื้ออาทรเป็นพลังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิกร่วมกัน
ทางานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพ โดยมีเจตคติเชิงบวกต่อการศึกษาและผู้เรียนสอดคล้องกับ เซอร์จิโอวานนิ
(Sergiovanni, 1994) ที่ว่าชุ มชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน เป็นกลุ่มที่เหนียว
แน่นจากภายใน ได้ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน ทาให้ลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงาน
สอนของครู เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพและชีวิต มีความศรัทธาร่วม อยู่ร่วมกันแบบ “สังฆะ”
ถือศีล หรือหลักปฏิบัติร่วมกันโดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา เป็นชุมชนที่
ยึดหลักวินัยเชิงบวก เชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพไปกับวิ ถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิต
ชุ ม ชนอั นเป็ น พื้ นฐานส าคั ญ ของสั งคมฐานการพึ่ งพาตนเอง (สุ รพล ธรรมร่ ม ดี และคณะ, 2553)
มีบรรยากาศของ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ซึ่งทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง เป็นวิถี
แห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถและสร้างพื้นที่ปลอดการใช้อานาจกดดัน สามารถขยายกรอบให้กว้างขวาง
ออกไปจนถึงเครือข่ายที่สัมพันธ์กับชุมชนต่อไป (Boyd, 1992)
สรุป ได้ ว่ า การเป็ น ชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร หมายถึ ง การประสานเชื่ อ มโยง ทั้ ง ความรู้
ประสบการณ์ ของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่า งจริงใจโดยไม่
หวั ง สิ่ งใดตอบแทนความเป็ น ชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร หลั ก การมี
กรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่
การเรียนรู้ และวัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้ ที่มีความสุขและสาเร็จด้วยศีล
สมาธิ ปัญญา
2.2.7 การติดตามผลความสาเร็จ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนกาหนดให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ที่โรงเรียน
ต้องรับผิดชอบและดาเนินการมีดังนี้
2.2.7.1 การกากับติดตาม (Monitoring)
1) โรงเรียนจัดระบบกากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้น และยุทธศาสตร์
ในเรื่อง ขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาดาเนินการ และงบประมาณ
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2) โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อน
ดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และสิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหา
และความสาเร็จของงาน
3) ให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีแต่ละปีการศึกษา
รายงานและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ ก ภาคเรี ย นและเมื่ อ สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้ รั บ ทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และผลสาเร็จของงานตามจุดมุ่งหมาย
2.2.7.2 การประเมินผล (Auditing)
1) การประเมินภายใน (Internal Auditing) โรงเรียนจะประเมินตนเองเป็นการ
ภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคคล
การนาไปปฏิบัติ การควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลมา
ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
2) การประเมินจากภายนอก (External Auditing) โรงเรียนดาเนินการกาหนดให้
คณะกรรมการแผนงานโรงเรียน คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ที่รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม รวบรวมข้อมูล หลักฐาน และประเมินผลการปฏิบัติงานไว้เพื่อรับการประเมิน
การตรวจสอบจากส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรอิสระ สมศ. คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่โรงเรียนกาหนดไว้
2.2.7.3 การรายงาน (Reporting)
1) ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนจัด ท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแบบรายงานประเมิ นตนเอง ทุ กสิ้ นภาคเรีย น
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
2) โรงเรียนจัดทารายงานประจาปี 2559-2561 เพื่อรายงานการประเมินตนเอง
และภาพรวมผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนทั้งผลสาเร็จ อุปสรรคปัญหาด้านปัจจัยและ
กระบวนการ และสิ่งที่โรงเรียนจะดาเนินการในต่อไป
3) โรงเรียนจัดทาสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน ฉบับที่ 1 คือระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 (SAR) เป็นรายงานประจาปีทุกปี เสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน)
การติ ดตามประเมิ นผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแผนกลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย น
สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่ห้า ซึ่งเป็นมาตรฐานสุดท้ายของการควบคุมภายในเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ซึ่งระบุ ว่าในการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่าย
บริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลโดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผล
เป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ
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เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ข้อตรวจ
พบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การ
ควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มาตรฐานข้อนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประเมินพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน อันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในควรเป็นการประเมินคุณภาพของผลการดาเนินงานในรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) การติดตามผลใน
ระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring Activities) และ 2 ) การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็น
รายครั้ง (Separated Evaluations of Internal System) การติ ดตามผลระหว่ างปฏิ บัติ งานเกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการบริหารงาน การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การ
เปรียบเทียบ การสอบยัน และกิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งเป็ นการปฏิบั ติ งานตามหน้ าที่ ประจ าของพนั กงาน และยั งรวมถึงการท าให้ แน่ใจว่ า
ผู้บริหารและหัวหน้างานเข้าใจความรับผิดชอบของตนต่อการควบคุมภายในและเข้าใจความจาเป็นที่ต้องมี
การควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
การประเมินเป็นรายครั้ง เป็นการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ งที่ ก าหนด การประเมิ นอาจเป็ นในรู ปแบบการประเมิ นการควบคุ มภายในด้ วยตนเอง (Self –
Assessments) นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังรวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อความมั่นใจว่าข้อ
ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับความสนใจจากฝ่ายบริหารและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขทันที
สรุปได้ว่า การติดตามผลความสาเร็จ หมายถึง การกากับ การติดตามผลจากการลงมือทา
และเรียนรู้จากการปฏิบัติ ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน
หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผล ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับการรายงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน
2.2.8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีแนวทางการดาเนินการด้าน
ผลลัพธ์การบริหารของโรงเรียน ซึ่งมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.2.8.1 หมวดผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ นการ นอกจากจะเป็ น การตรวจประเมิ น ผลการ
ดาเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กรแล้ว ยังเป็นการตรวจประเมินผลการ
ดาเนินการของส่วนราชการ โดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันด้วย
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ดังนั้น ในการประเมินหมวดผลลัพธ์การดาเนินการ (หมวด 7) ให้ส่วนราชการใช้ข้อมูลสารสนเทศ “ในขณะ
ที่เกิดขึ้นจริง” (ตัวชี้วัดความก้าวหน้า) เพื่อประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ ผลผลิตและบริการ โดย
ต้องมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการโดยรวม รวมทั้งต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศของผลลัพธ์การดาเนินการ เพื่อให้ทราบผลการดาเนินการของส่วนราชการ
โดยรวมและใช้ในการจัดลาดับความสาคัญในการปรับปรุงผลการดาเนินการ
2.2.8.2 การแสดงผลการด าเนิ นงานในหมวดผลลั พธ์ การด าเนิ นการ ให้ แสดงผลใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน เช่น รูปแบบกราฟ หรือตาราง โดยการนาเสนอข้อมูล ให้ส่วนราชการ
พิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่สาคัญ ๆ ที่สามารถสะท้อนผลการดาเนินงานของส่วนราชการมาแสดงผล รวมทั้ง
อาจนาข้อมูลจากคารับรองการปฏิบัติ ราชการมาประกอบด้วยก็ได้ ซึ่งตัวชี้วัดที่คัดเลือกมานั้น ควรเป็น
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลลัพธ์เชิงปริมาณ ทั้งนี้การจะนาไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศนั้น ส่วนราชการควรกาหนด
ตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่กาหนดในคารับรองการปฏิบัติราชการมาแสดงผลเพิ่มเติมด้วย
2.2.8.3 การรายงานผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล เป็นการประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ ของ
ส่วนราชการที่ ได้จากการดาเนินการตามข้อกาหนดของเกณฑ์ โดยส่วนราชการจะต้องรายงานผลการ
ดาเนินการในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการปรับปรุงการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ การรายงานผลลัพธ์
ที่ดีควรรายงานให้ครอบคลุมข้อกาหนดที่สาคัญที่สุดต่อความสาเร็จของส่วนราชการ กล่าวคือเป็นการ
รายงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่วิกฤตที่สุด
2.2.8.4 การรายงานผลลัพธ์ ส่วนราชการควรพิจารณาจากผลการดาเนินการในปัจจุบัน
ผลการดาเนินการของส่วนราชการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งควรพิจารณา
อัตราความครอบคลุม และความสาคัญของการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กับข้อกาหนดด้านผลการดาเนินการที่สาคัญของส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงาน
ผลลัพธ์การดาเนินการของส่วนราชการมีประสิทธิผล ส่วนราชการจะต้องให้ความสาคัญกับข้อกาหนดที่
สาคัญ 4ประการ ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินการ เป็นการแสดงข้อมูลในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายเกี่ยวกับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากกระบวนการ ผลผลิตและ
บริการ ซึ่งทาให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ มาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ผ่านมา และผล
การดาเนินงานขององค์กรอื่น ๆ ซึ่งผลการดาเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
และควรมีการรายงานในมาตรวัดที่ชัดเจน
2) แนวโน้มผลการดาเนินการ เป็นการแสดงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นตัวเลขเพื่อแสดง
ให้เห็นทิ ศทางของผลลัพธ์ และอัตราการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของส่วนราชการ แนวโน้มแสดงผลการ
ดาเนินการของส่วนราชการตามลาดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป โดยทั่วไปข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มต่าง ๆ ไม่มี
การกาหนดเวลาของข้อมูล เนื่องจากช่วงเวลาระหว่างข้อมูลควรมีความเหมาะสมสาหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว
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สาหรับผลลัพธ์การบริหารที่สาคัญควรแสดงข้อมูลใหม่ด้วย แม้ว่าจะยังไม่เห็นแนวโน้มหรือผลเปรียบเทียบ
ที่ชัดเจนก็ตาม
3) ผลการด าเนิน การเปรี ย บเที ย บเพื่ อ แสดงผลลั พ ธ์ เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ส่ ว น
ราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึง และหรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสมกัน
4) ความครอบคลุมและความสาคัญของผลลัพธ์เพื่อแสดงว่ามีการรายงานผลลัพธ์
ที่สาคัญทั้งหมด และแยกตามกลุ่มที่จาแนกไว้ เช่น ตามความสาคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มการให้บริการ เป็นต้น
5) เพื่อให้การแสดงผลลัพธ์ สาหรับรายงานผลการดาเนินการตามผลลัพธ์การบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการอาจจัดให้มีห้องปฏิบัติการ (Operation Room) เพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหมวด 1-6
ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Management Cockpit, War Room เป็นต้น
สรุป ได้ ว่ า การรายงานผลลั พ ธ์ ก ารบริ ห ารชุ ม ชน หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การประชุมหา
ทางออกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เรียน การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพ ธ์เพื่ อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและครู การกาหนดกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนการ
เรียนรู้ของกลุ่ม และบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน การมุ่งการเรียนรู้ การปฏิบัติ งานแบบมุ่งผลลัพธ์ การ
กาหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์ และการจัดการความรู้
การยกระดั บคุณ ภาพผู้เรีย นโดยใช้ แนวทางการปฏิ บั ติ ชุม ชนแห่ งการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จากการใช้รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทาให้แต่ละชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพเกิดแนวคิด
และแนวทางที่หลากหลายนามาสร้างนวัตกรรม ที่สืบเนื่องจากปัญหาที่แท้จริงของผู้เรียนมาตั้งเป็น
ประเด็นในการสร้างนวัต กรรมเพื่อใช้แก้ปัญหา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาของตนเอง และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นได้
นวัตกรรมที่ได้เช่น การสร้างบันทึกช่วยจาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ภาษาไทย นวัตกรรมการจัดการเรียนการการสอนด้วยโครงงานของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมาธิกับการเรียนโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้แนะแนวฯลฯ
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ โดยการให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารขับเคลื่อนโรงเรียนนั้นเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา เป็นการยกระดับการศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ทัดเทียมกับสากล
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต อีกทั้งเป็นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็น
ความสาคัญของการออกแบบ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนให้ตรงตามความ
ต้องการของตัวผู้เรียนเองและต่อสังคม ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษาให้ได้ผลดี
เช่ น นั้น กระท าได้ ยากหากขาดความร่ วมมื อ ร่ว มใจกั นระหว่ างผู้ บ ริห ารครู และบุค ลากรทุ ก คนใน
โรงเรียนหรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งกระทาโดยลาพังโดยปราศจากการให้ความร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนหรือบริหารจัดการกันเป็นกลุ่มการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) จึงควรได้รับการ
ส่งเสริมให้มีขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียนระดับพื้นที่ให้เกิดเป็นความร่วมมือกันเพื่อ
การให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนตอบสนองความต้องการทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่
3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
3.1 ความหมายของรูปแบบ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบ พอสรุปได้ดังนี้
ราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 965) ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง
รูปที่กาหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนว ซึ่งเป็นที่ยอมรับแสดงว่าเป็นสิ่งนั้น ๆ เช่น รูปแบบบ้าน เป็นต้น
ทิศนา แขมมณี (2550: 220) ซึ่งกล่าวไว้ว่า รูปแบบ (Model) เป็นรูปธรรมของ ความคิดที่เป็น
นามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นคาอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือ
แผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นรูปแบบจึงเป็นเครื่องมือทางความคิดที่
บุคคลใช้ในการสืบเสาะหาคาตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย
บุญชม ศรีสะอาด (Online) ได้กล่าวว่ารูปแบบ หมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ ประกอบต่ าง ๆ หรือ ตั วแปรต่ าง ๆ สามารถใช้ รูปแบบอธิบายความสัม พั นธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ อธิบาย
ลาดับขั้นตอนขององค์ประกอบ หรือกิจกรรมในระบบ
รัตนะ บัวสนธ์ (2552: 124) ได้ให้ความหมายของรูปแบบจาแนกออกเป็น 3 ความหมาย
ดังนี้
1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้
มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า "โมเดล" ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ เป็นต้น
2) แบบแผนความสั มพั นธ์ ของตั วแปร หรื อสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ รู้ จั กกั นในชื่ อที่ เรี ยกว่ า
"Mathematical Model"
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3) แผนภาพที่ แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้
บางที เรีย กกั น ว่ า ภาพย่อ ส่ ว นของทฤษฎี ห รือ แนวคิ ด ในเรื่ อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง เช่ น รูป แบบการสอน
รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน
คัมภีร์ สุดแท้ (2553) กล่าวว่ า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นถึง
องค์ประกอบสาคัญ ๆ ของเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ปั ญ ญา ทองนิ ล (2553) ได้ ก ล่ า วว่ า รู ป แบบ หมายถึ ง โครงสร้ า งที่ เกิ ด จากทฤษฎี
ประสบการณ์ การคาดการณ์ นาเสนอในรูปแบบของข้อความหรือแผนผัง
ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล (2553: 125) รูปแบบหมายถึง โครงสร้างโปรแกรมแบบจาลองหรือตัว
แบบที่จาลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะพิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่
จะต้ อ งน ามาศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ ท ดแทนแนวคิ ด หรื อ ปรากฏการณ์ ใดปรากฏการณ์ ห นึ่ ง โดยอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ
มาลี สืบกระแสน (2552: 108-109) กล่าวว่ารูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบจาลองของสิ่งที่เป็น
รูปธรรม เช่ น ระบบการปฏิ บั ติ งาน และรูปแบบที่ เป็ นแบบจ าลองของสิ่ งที่ เป็ นนามธรรม เช่ น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในสมการ
คณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์ หรือเขียนเป็นข้อความ จานวนหรือภาพ หรือแผนภูมิ หรือรูปสามมิติ
กู๊ด (Go๐d, 1973, p. 370) กล่าวว่า ความหมายของรูปแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้าง หรือทาซ้าเป็นตัวอย่ างเพื่อการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการหรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม ตามความหมายดังกล่าวอาจ
กล่าวได้ว่า รูปแบบ คือ แบบจาลองของสิ่งที่เป็น
พลอเจอร์และพอล (Procter and Paul, 1978: 174) ให้ความหมายของรูปแบบไว้ใน Longman
Dictionary of Contemporary English โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่คือ Model ที่หมายถึงสิ่งซึ่งเป็น
แบบย่อส่วนของจริง ความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่าแบบจาลอง เช่น แบบจาลองของเรือดาน้า เป็นต้น
Model ที่หมายถึง สิ่งของหรือคนที่นามาใช้เป็นแบบอย่างในการดาเนินการบางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง
นักเดินแบบ หรือแม่แบบในวงการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น Model ที่หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น 864X เป็นต้น
โทส์และคาร์รอล (Tosi and Carroll, 1982: 74) กล่าวไว้ว่า รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือ
ภาพจาลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มี
ความสลับซับซ้อนมากๆ และมีทั้งรูปแบบทั้งกายภาพ (Physical model) ที่เป็นแบบจาลองของวัตถุ เช่น
แบบจ าลองหอสมุ ดแห่ งชาติ แบบจ าลองเครื่ องบิ นขั บไล่ เอฟ 16เป็ นต้ น และรู ปแบบเชิ งลั กษณะ
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(Qualitative Model) ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ เช่น รูปแบบเชิงระบบและตาม
สถานการณ์ (A System/Contingency Model)
บาร์โดและฮาร์ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 245) ได้กล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์
ไว้ว่า "เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะ
และ/หรือ บรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ" Bardo และ Hartman อธิบายต่อไปว่า รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่เรา
พัฒนาขึ้นมา เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่สาคัญๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการทาเช่นนั้น
ทาให้รูปแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการที่จะทาความเข้าใจ ซึ่งจะทาให้คุณค่าของรูปแบบนั้น
ด้อยลงไป ส่วนการจัดระบบรูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบ
นั้นๆควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อกาหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้ก็แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง
และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างไร
ไรย์ (Raj, 1996: 45) ได้ ให้ ความหมายของค าว่ ารู ปแบบ (Model) ในหนั งสื อ Encyclopedia
of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 1) รูปแบบ คือ รูปย่อ ของความจริงของ
ปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จานวน หรือภาพ โดยการลดทอนเวลา ทาให้ความเข้าใจความ
จริงของปรากฏการณ์ ได้ ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือ ตัว แทนของการใช้ แนวความคิ ด ของโปรแกรมที่
กาหนดเฉพาะ โดยสรุปแล้ว รูปแบบ หมายถึง แบบจาลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified Form)
ของปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการทานายปรากฏการณ์ที่จะ
เกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจาลองของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น รูปแบบการบริหารสถานศึกษา หรือกรอบแนวคิดทางด้าน
หลักการ วิธีการดาเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ โดยอาศัยรูปแบบเป็นตัวเชื่อมโยงได้
3.2 ลักษณะของรูปแบบ
Keeves (1988, p. 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ควรจะมีข้อกาหนด (requirement)
4 ประการ คือ
1. รูป แบบ ควรประกอบด้ วยความสั ม พั นธ์ อ ย่ า งมี โครงสร้ าง (structural relationship)
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative relationship)
2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบได้โดยการ
สังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
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3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก
รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย
4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
ลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กาลังศึกษา
สรุปได้ว่า คุณลักษณะของรูปแบบ เป็นการสร้างมโนทัศน์ใหม่ ชี้ให้เห็นกลไกเชิงเหตุผล และ
ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย
3.3 องค์ประกอบของรูปแบบ
มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้
Brown and Moberg (1980: 16-17) ได้ สั ง เคราะห์ รู ป แบบขึ้ น มาจากแนวคิ ด เชิ ง ระบบ
(System Approach) กั บ หลั ก การบริ ห ารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กล่ า วว่ า
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบประกอบด้ ว ย 1) สภาพแวดล้ อ ม (Environment) 2) เทคโนโลยี
(Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัด การ (Management Process) และ
5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making)
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547: 354-355) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นา
ของคณบดี ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณลักษณะภาวะ
ผู้นาของคณบดีที่ต้องพัฒนา 2 หลักการและแนวคิดกากับรูปแบบและวัตถุประสงค์ทั่วไปของรูปแบบ
3) กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาของคณบดี ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเนื้อหาการพัฒนา
วิธีการ และกิจกรรมการพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลที่ต้องการและ 4) แนวทางการนา
รูปแบบไปใช้ เงื่อนไขความสาเร็จ และตัวบ่งชี้ความสาเร็จของรูปแบบ
ชนกนารถ ชื่นเชย (2550: 179-180) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องในสถาบัน
อุดศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและหลักการของ
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง 2) กลุ่ ม เป้ า หมายของการจั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง 3) จุ ด มุ่ งหมายของการจั ด
การศึกษาต่อเนื่อง 4) โครงสร้างระบบบริหารของการศึกษาต่อเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียนการสอน
ของการศึกษาต่อเนื่อง 6) วิธีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 7) สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของการศึกษา
ต่อเนื่อง 8) การติดตามและประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่อง และ 9) การเทียบระดับและเทียบโอน
ผลการเรียน
อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550: 274-275) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1 ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา 2 หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้ 4) การประเมินผลการ
เรียนรู้ 5) การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา 6) การบริหารและการจัด
การศึกษา 7) กลุ่มเป้าหมาย และ 8) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่และชุมชน
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ศั ก ดิ์ จิ ต มาศจิ ต ต์ (2550: 226-227) ได้ เ สนอองค์ ป ระกอบของรู ป แบบกล่ า วคื อ
1) องค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน ประกอบด้ ว ย จุ ด มุ่ ง หมาย หลั ก การ การมี ส่ ว นร่ ว ม และการก าหนด
แนวทางการนารูปแบบไปใช้ 2) องค์ประกอบโครงสร้าง 3) องค์ประกอบกระบวนการดาเนินงาน และ
4) องค์ประกอบด้านการสนับสนุน
พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553: 159-160) ได้สรุปไว้ว่า รูปแบบประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน
คื อ ส่ ว นที่ 1 หลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบ ประกอบด้ ว ย 1) หลั ก การของรู ป แบบ
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 โครงสร้างและสาระสาคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย 1 ฐานะ
ของสถานศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง
2) บทบาทคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและผู้ อ านวยการ 3) การกระจายอ านาจภารกิ จ การจั ด
การศึกษา 4 ด้าน 4) หน่วยงานกากับติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน
5) มาตรฐานและการประกันคุณ ภาพผู้เรียน ส่วนที่ 3 การนาสู่การปฏิบัติและเงื่อนไขความสาเร็จ
1) การนาไปสู่การปฏิบัติ 2) เงื่อนไขความสาเร็จในส่วนการบริหารขององค์การ
ไมตรี บุ ญ ทศ (2554: 149-153) สรุ ป องค์ ป ระกอบของรู ป แบบที่ ค ล้ า ยกั น ไว้ ว่ า ควรมี
องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ 1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบ 2 ทฤษฎี พื้ น ฐานและหลั ก การของรู ป แบบ
3)ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีดาเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบ โดย
มีคาอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ การจัดทาคู่มือการใช้
รูปแบบโดยนาสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และนา
รูปแบบไปใช้
มีศิลป์ ชินภักดี (2555: 22) ได้กาหนดองค์ประกอบของรูปแบบไว้ ว่า ประกอบด้วย 3ส่วน
คือ ส่วนสถาบันหรือองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 1) เทคโนโลยี 2) โครงสร้าง 3) บทบาท 4) เป้าหมาย
หรือความคาดหวังส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นา 2 บุคลิกภาพ 3) กระบวนการบริหาร
4) การตัดสินใจสั่งการ 5) ความต้องการและส่วนสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1) ชุมชน 2) แหล่ง
เรียนรู้ 3) เศรษฐกิจ 4) การมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารสถานศึกษา
สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555: 16) ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบที่คล้ายกันไว้ว่าควรมี
องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ 1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบ 2) ทฤษฎี พื้ น ฐานและหลั ก การของรู ป แบบ
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีดาเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบโดย
มีคาอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ การจัดทาคู่มือการใช้
รูปแบบโดยนาสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึ กษา และนา
รูปแบบไปใช้
บราวน์และโมเบิร์ก (Brown and Moberg, 1980, pp. 16-17) ได้ สังเคราะห์รูปแบบขึ้น
และได้นาเสนอองค์ประกอบดังนี้ 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology)
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3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ
(Decision Making)
สาหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเท่าที่พบจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการจัดองค์การบริหาร หรือโครงสร้างระบบบริหารและแนวทาง
ในการดาเนินงานในภาระหน้าที่ (Function) ที่สาคัญ ๆ ในการบริหารงานขององค์การนั้น ๆ เช่น
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานทั่วไป
เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ว่าด้วยการกาหนดองค์ประกอบในการกาหนดรูปแบบ
ต่อไป โดยสรุปแล้วในการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างจานวนเท่าใดมี
โครงสร้าง และความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นอยู่กับปรากฏการณ์ ที่เรากาลังศึกษา หรือจะออกแบบ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้ น ๆ เป็นหลักผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบโดยนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการวิเคราะห์
เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.2

สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555)

มีศิลป์ ชินภักดี (2555)

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Brown and Moberg, (1980)

ไมตรี บุญทศ (2554)

1.หลักการ
2.วัตถุประสงค์
3.ระบบงานและกลไก
4.วิธีดาเนินงาน
5.แนวการประเมิน
6.คาอธิบายประกอบ
7.เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้

พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553)

องค์ประกอบรูปแบบ

ศักดิ์จิต มาศจิตต์ (2550)

ตารางที่ 2.2 ตารางประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ

✓
✓
✓
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โดยสรุ ป แล้ ว ในการก าหนดองค์ ป ระกอบของรู ป แบบ ไม่ ได้ ก าหนดว่ า จะประกอบด้ ว ย
อะไรบ้าง จานวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เรา
กาลังศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบ
นั้น ๆ เป็นหลัก
3.4 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
1) การพัฒนารูปแบบ ได้มีผู้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้
บุญชม ศรีสะอาด (Online) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒ นารูปแบบ โดยได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การทดสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ
บุญส่ง หาญพานิช (2546: 112-118) ได้ทาการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย" โดยดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวความคิดเกี่ ยวกับธรรมชาติความรู้ องค์ความรู้ และการบริหารจัดการศึกษาของ
ไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้โครงสร้างพื้นฐานของ
การบริหารจัดการความรู้ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์อธิการบดี และการ
สอบถามผู้บริหารระดับผู้อานวยการขึ้นไป 2) การจัดทาร่างรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยนาผลสรุปจากการวิเคราะห์สาระจากการสัมภาษณ์อธิการบดีและจากการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม นามาสรุปเป็นข้อค้นพบเพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึ กษาไทย และ 3) การตรวจสอบความรูปแบบเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้น
จึงปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ (2547: 73-84 ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาแบบกระจายอานาจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542" โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดกรอบความคิดในการวิจัยโดย
ศึ ก ษาเอกสารและแนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง 2) การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการจั ด
การศึกษาแบบกระจายอานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
การปฏิรูปการเรียนรู้ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถานศึกษาและสารวจความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การสร้างรูปแบบการจัดการศึ กษาแบบกระจายอานาจ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการสัมมนา
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ และ 5) การปรับปรุงและนาเสนอรูปแบบการจัด การศึ กษาแบบกระจายอ านาจใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สมบู ร ณ์ ศิ ริ ส รรหิ รั ญ (2547: 171) ได้ ท าวิ จั ย เรื่ อ ง "การพั ฒ น ารู ป แบบการพั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าของคณบดี " โดยด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น 6 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) การก าหนดกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 2) การศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 3) การศึกษาและ
ประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาของ
คณบดี 5) การตรวจสอบและการประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 6) การปรับปรุงรูปแบบและนาเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาของ
คณบดี
กฤษณผล จันทร์พรหม (2548: 88 ) ได้ทาวิจัยเรื่อง "การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือน
จริงที่เหมาะสมสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย " โดยดาเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่
1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบมหาวิท ยาลัยเสมื อนจริง โดยศึ กษาหลักการแนวคิ ด
ทฤษฎี จากเอกสาร ตารา บทความวิจัย ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ และ
ความคิ ดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ เกี่ย วกับมหาวิท ยาลัยเสมื อนจริง2) การสังเคราะห์
รูปแบบองค์ประกอบโครงสร้างของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มา
สร้างเป็นรูปแบบมหาวิท ยาลัยเสมื อนจริง 3) การพั ฒ นารูปแบบมหาวิท ยาลั ยเสมื อนจริง โดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบเดลฟายเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 10 คน จานวน 3 รอบ
และ 4) การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง สาหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทาเป็นแบบสอบถามเพื่อนาไปสารวจความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของรู ป แบบ หลั ง จากนั้ น จึ ง ก าหนดรู ป แบบ
มหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสมสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ชนกนารถ ชื่นเชย (2550: 72-79) ได้ทาการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน" โดยดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งส าหรับ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน โดยศึ ก ษาวิ เคราะห์ เอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง 2) การนาข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็นกรอบของรูปแบบ
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 19 คน โดยใช้เทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ พั ฒ นาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจั ด ท าเป็ นแบบสอบถาม เพื่ อ
น าไปใช้ ส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงกาหนดรูปแบบการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น
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พรจั น ทร์ พรศั ก ดิ์ กุ ล (2550: 163-175) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง "รู ป แบบกระบวนการ
งบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน" โดยดาเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณโดยการวิเคราะห์เอกสารและฐานข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 2) กาศึกษากระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของ
สถานศึกษาที่ดาเนินการในปัจจุบัน โดยสอบถามความคิ ดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะห์เอกสารงบประมาณของโรงเรียนและ
สอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3) การจัดทาร่างรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4) การประเมินความหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบโดยสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณ วุฒิ 5) การปรับปรุงรูปแบบและนาเสนอรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่
บริหารงบประมาณการใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน
อัมพร พงษ์ กังสนานันท์ (2550: 108-122) ได้ ท าวิ จัย เรื่อ ง "การพั ฒ นารูปแบบการจั ด
การศึกษานอกระบบในสถนศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต" โดยดาเนินการวิจัย
เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified
Delphi Techniques) และ 2) การประเมิ นรูปแบบ ประกอบด้วยการประเมิ นรูปแบบเพื่ อศึ กษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนารูปแบบไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
สรุปได้ว่าการพัฒนารูปแบบอาจมีขั้นตอนในการดาเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไป
แล้วอาจจะแบ่งออกเป็นสองตอนใหญ่ๆคือ การสร้างรูปแบบ และการหาความตรงของรูปแบบ ส่วน
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับลักษณะกรอบแนวคิด
2) การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
สาวิต รี จุ้ ย ทอง (2554: 86-87) ได้ ท าวิจั ย เรื่อ ง “การตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบของ
ชุดเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยการประยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี ก ารสรุ ป อ้ า งอิ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผลการวั ด
(Generalizability Theory)” โดยกล่าวถึง การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมื อ ว่าเป็น การวัดและ
ประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียน สามารถให้ข้อมูลที่แท้จริง
เกี่ ย วกั บ ผลการเรีย นรู้ข องผู้เรียนตามศั ก ยภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ควรมี ก าร
ตรวจสอบให้ ชั ด เจน ตรงตามความสามารถของผู้ เรี ย น เพื่ อ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นา
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เครื่องมื อวิจัย ได้ศึ กษาการหาคุณ ภาพของเครื่องมื อประเมิ นตามสภาพจริงจากนักวิชาการซึ่งได้
กล่าวถึงลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) หมายถึ ง ความสามารถให้ ค ะแนนได้ ค งที่ แ ม้ จ ะสอบอี ก
กี่ครั้งด้วยข้อสอบแบบเดิมหรือใกล้เคียงกัน แต่การประเมินการแสดงออกของนักเรียนนั้น ครูจะต้อง
วิจารณ์ ปรับกระบวนการให้คะแนนอยู่เสมอ วิกกิ้นส์ (Wiggins) ได้เสนอให้ใช้วิธีการพิจารณาหลาย
เหตุการณ์ (Multiple judgement) คือ ให้ครู 2 คนให้คะแนนชิ้นงานเดียวกัน ว่ามีความคล้อยตาม
กันก็นับว่าใช้ได้ นอกจากนี้ความเชื่อมั่น (Reliability) ของการประเมินอย่างไม่เป็นทางการนั้น จะเกิด
ทักษะในการประเมินบ่อย ๆ จากงานหลาย ๆ สถานการณ์
2. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง การที่ครูประเมินการแสดงออก กระบวนการ และ
ผลผลิตของนักเรียน โดยประเมินในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายทาให้เกิดความเที่ยงตรงมากขึ้น
3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ความสามารถที่จะประเมินได้ข้อมูลที่แน่นอน
โดยปราศจากอคติและความรู้สึกของบุคคล
ดังนั้น ในการหาคุณภาพของเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง ควรจะพิจารณาว่าผู้สอน
ใช้อะไรมาประเมินตัวผู้เรียน และต้องมีความชัด เจนและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดควร
ประเมินผลตลอดระยะเวลา เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง
ชนกนารถ ชื่นเชย (2550: 72 - 79) ได้ทาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน" โดยดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งส าหรับ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน โดยศึ ก ษาวิ เคราะห์ เอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกีย่ วข้อง 2) การนาข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็นกรอบของรูปแบบ
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 19 คน โดยใช้เทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ พั ฒ นาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจั ด ท าเป็ นแบบสอบถาม เพื่ อ
น าไปใช้ ส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงกาหนดรูปแบบการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น
พรจันทร์ พรศักดิ์กุล (2550: 163-175) ได้ทาวิจัยเรื่อง "รูปแบบกระบวนการงบประมาณ
ของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกั ดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน " โดยดาเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณโดยการวิเคราะห์เอกสารและฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2) การศึกษากระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของสถานศึกษา
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ที่ดาเนินการในปัจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะห์เอกสารงบประมาณของโรงเรียนและสอบถาม
ความคิ ด เห็ นของครู ผู้ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษา ประธานคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
3) การจัดทาร่างรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 4) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบโดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
5) การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและน าเสนอรู ป แบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรี ย นที่ บ ริ ห าร
งบประมาณการใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน
อัมพร พงษ์ กังสนานันท์ (2550: 108-122) ได้ ท าวิจัย เรื่อ ง "การพั ฒ นารูปแบบการจั ด
การศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต" โดยดาเนินการวิจัย
เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified
Delphi Techniques) และ 2) การประเมิ นรูปแบบ ประกอบด้วยการประเมิ นรูปแบบเพื่ อศึ กษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนารูปแบบไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560: 90-91) ได้ทาวิจัยเรื่อง “การวิจัยพัฒนารูปแบบทางสังคมศาสตร์
และการศึกษา” ขัน้ ตอนการตรวจสอบรูปแบบ (Model Testing) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ
1. การทดลองใช้รูปแบบกับหน่วยตัวอย่าง
2. การประเมิ น ผลการทดลองการใช้ รู ป แบบ ด้ ว ยการให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งประเมิ น ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ รวมทั้งมีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมตามผลการประเมิน
แล้วจึงสรุปผล ได้รูปแบบที่ต้องการ
การตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีหลายวิธี อาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งปริมาณ (Quantitative) และคุณลักษณะ (Qualitative)
การตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง คือ 1) การตรวจสอบความมาก
น้อยของความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหว่างตัวแปร และ 2) การประมาณค่าพารามิเตอร์
ของความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยสามารถประมาณค่าข้ามช่วงเวลา กลุ่มตัวอย่างหรือสถานที่ได้ หรือ
อ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรได้ โดยผลการตรวจสอบจะนาไปสู่คาตอบสองประเด็นคือการ
สร้างรูปแบบและการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม
สรุปได้ว่า การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบมีความสาคัญและจาเป็น เพื่อให้การใช้รูปแบบ
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการวิจัย
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพผู้เรียนเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดาเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ในหัวข้อนี้
นาเสนอสาระสาคัญในเรื่อง ความหมายของคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ความหมายของคุณภาพผู้เรียน
สมาน อัศวภูมิ (2550: 79) กล่าวว่า คุณภาพเป็นนามธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของค่านิยมหรือ
วิธีการที่คนเห็นว่ามีคุณภาพ ดังนั้น คุณภาพอาจเป็นเรื่องที่ต้องทาความเข้าใจและสร้างขึ้น โดยสรุป
คุณภาพมี 2 ลักษณะ คือ (1) คุณ ภาพเชิงสมบูรณ์ (absolute quality) หมายถึง คุณ ภาพเชิงสรุป
และเป็นคุณค่าเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอาจจะได้ข้อสรุปจากการมีชื่อเสียง ประวัติ และผลงาน
ตลอดจนการอ้างอิงจากบุคคลอื่นในสังคมเป็นคุณภาพตามใจผู้ใช้หรือคุณภาพตามอุดมคติ (2) คุณภาพ
เชิงสัมพัทธ์ (relative quality) เป็นคุณภาพเชิงเปรียบเทียบสภาพที่เ ป็นอยู่กับสภาพที่คาดหวัง ซึ่ง
โดยทั่ วไปแล้วจะมีการกาหนดนิยามและมาตรฐานการศึกษาและใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นบรรทัดวัด
คุณภาพของหน่วยงานที่เรียกว่า คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งในปัจจุบันนี้คุณภาพการศึกษา
ของไทยใช้แนวคิดและวิธีการคุณภาพเชิงสัมพัทธ์ในระบบประกันและการประเมินคุณภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 4) ได้กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียน หมายถึง
คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถ และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะ
ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2554: 10) กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร คือเป็นคนเก่ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตด้วยความพอเพียง และเป็นคนดี ผู้เรียนมี
ทักษะทางสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการทางานและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
ภัคพร บุญ เคล้า (2555: 85-86) กล่าวว่า คุณ ภาพผู้เรียน (students quality) หมายถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง อาจจะแสดง
ถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความจาเป็นสาหรับผู้เรียนและสังคมปัจจุบัน
อุดมสิน คันธภูมิ (2558: 93) กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด (2559: 16) กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และจากการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ธนสมพร มะโนรัตน์ (2560: 25) กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะที่มีในตัว
ผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจาก
ศักยภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
สุรพล พิมพ์สอน (2557: 27) ได้กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1. คุณลักษณะด้านความดี คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. คุณลักษณะด้านความเก่ง คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และผู้ เรียนมี ทั ก ษะในการท างาน รัก การท างาน สามารถท างานร่ว มกั บผู้ อื่ นได้ และมี เจตคติ ที่ ดี
ต่ออาชีพสุจริต
3. คุณลักษณะด้านการมีความสุข คือ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และ
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
สรุปได้ว่า คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่ปรากฎจากผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่แสดงออกได้ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลัก สูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ
ในด้านการอ่าน การคิด วิเคราะห์และการเขียนมีสมรรถนะที่ สาคั ญ ตามศั กยภาพของบุคคล และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (2551: 1-30) กล่ าวว่า ในการพั ฒนาการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ทั้งในด้านการวัด
และประเมิ นผล โดยมี จุ ดเน้ นการพั ฒ นาผู้ เรี ยนเป็ นเครื่ องมื อในการขั บเคลื่ อนผ่ านยุ ทธศาสตร์ ที่ มี
ความครอบคลุม ทั้งการพัฒนางานวิชาการ การบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายการทางาน และการ
กากับติดตาม ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1. เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญของทักษะจาเป็นพื้นฐานตาม
จุดเน้นที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย
2. กระตุ้ น เร่ งรัด ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การน าจุ ด เน้ น ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ทุกรูปแบบ
3. สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการนาจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติ
4. สร้างความเข้มแข็งของการกากับติดตาม และวัดผลประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
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เป้ าหมายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามจุ ดเน้ น ให้ นั กเรี ยนทุ กคนมี ความสามารถ ทั กษะ และ
คุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ ละช่ วงวัย เป็นตัวชี้ วัดความส าเร็จ ซึ่งได้ แก่ 1) ร้อยละของผู้เรียนในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเน้นต่าง ๆ 2) ระดับความสาเร็จของการนาจุดเน้นในการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 3) ระดับความสาเร็จของสถานศึ กษาที่ ได้จัดการเรียนรู้ได้สาเร็จตามจุดเน้น และ
4) ระดับความสาเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้น ฉะนั้นในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจะต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานในสองประการ คือ การประเมินเพื่อ
พั ฒนาผู้เรียน และเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพั ฒนาคุ ณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบ
ผลสาเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุ ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ในระดับสถานศึกษา ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้
ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการด้านความก้าวหน้าและความสาเร็จทางการ
เรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 2) ได้กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียนตาม
จุ ด มุ่ งหมายของหลัก สู ต รแกนกลาง พุ ท ธศั ก ราช 2551 หมายถึง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น คนดี
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพโดย
กาหนดให้เป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีคุณธรรม มีจริยธรรม
และมี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ เห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง มี วิ นั ย และปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู้อันเป็น
สากล และมีความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตสานึก
ในการเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5) การมีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และมีภูมิปัญญาไทย
ได้มีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามใน
สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 2-4) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้
กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 นี้จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
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และการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งนี้ได้ทาการกาหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และได้กาหนดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ใน 4 ประการ คือ ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพครู
ยุคใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่ ซึ่งนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้ใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
ไปพร้อมกับเป้าหมายของสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ภายในปี 2561 ซึ่งใช้การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ให้ประสบ
ผลสาเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดาเนินการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
กาหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1. ด้านความสามารถและทักษะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงชั้นที่มีความจาเป็นต้องปูพื้นฐานความสามารถ และ
ทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง
คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 มุ่งพัฒนาต่อยอด มุ่งพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้
เพื่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ได้เน้นเพิ่มเติมความสามารถด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ทักษะการคิดขั้นสูง ด้านทักษะ
ชีวิต ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
2. ด้านคุณลักษณะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อ สั ต ย์สุจ ริต มีวิ นัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ างพอพี ยง มุ่ งมั่ น ในการท างาน รัก ความเป็นไทย และมี จิ ต
สาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่กาหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช
2551 และมีคุณลักษณะนิสัยที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวัยและพัฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงชั้น
ดังนี้ ชั้น ป. 1-3 เน้นความใฝ่ดี ชั้น ป.4-6 ใฝ่เรียนรู้ ชั้น ม.1-3 อยู่อย่างพอเพียง และชั้น ม.4-6 มี
ความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2555: 21-56)
ได้กาหนดตัวบ่งชี้เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และการมีสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง ผู้เรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพ
มีความซาบซึ้ง รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งดีงาม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
1.1 ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย หมายถึง ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือในสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เกม เป็นต้น
1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผู้ เรีย นมี ค วามซาบซึ้งรับ รู้ในคุ ณ ค่ าหรือ อารมณ์
ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงามหรือความไพเราะ จากการฝึกฝนหรือซึมซับ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ เป็นต้น
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ ดีของพ่ อ แม่ หรือ ผู้ ปกครอง หมายถึง ผู้ เรีย นมี คุ ณ ลั ก ษณะของ
การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ได้แก่
2.1.1 บารุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตาม
อัตภาพ เช่น จัดหาหรือดูแลอาหารการกินของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง มีการ์ดอวยพร หรือของขวัญให้
ตามเทศกาล เป็นต้น
2.1.2 ช่ ว ยท ากิ จ ธุ ร ะ การงาน เช่ น ช่ ว ยท าความสะอาดบ้ า นหรื อ งานบ้ า น
ช่วยซื้อของ ช่วยกิจธุระ การงานที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นต้น
2.1.3 รักษาชื่อเสียงวงศ์สกุล เช่น การไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นต้น
2.1.4 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี เช่น เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ
แม่ ผู้ ป กครอง ปฏิ บั ติ ต นในโอวาทของพ่ อ แม่ หรื อ ผู้ ป กครอง ตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย น ไหว้ พ่ อ แม่
ผู้ปกครอง ก่อนไปและกลับจากโรงเรียน เป็นต้น
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2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียน
ที่ดี ได้แก่ สุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่ง
มานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความยึดมั่นในวิถีชีวิต รวมทั้งมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย ไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะ
ปัญหาด้านความประพฤติ และไม่มีปัญหาด้านการปกครอง
2.2.1 สุภาพ นอบน้อม หมายถึง รู้จักให้เกียรติผู้อื่น เป็นกันเอง จริงใจ มีน้าใจและ
เป็นมิตร เช่น ทักทายหรือยกมือไหว้เมื่อพบครู ก้มตัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ฯลฯ
2.2.2 โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึง ช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจ เช่น
การช่วยเพื่อนนักเรียน หรือช่วยงานครู แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ฯลฯ
2.2.3 รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น หมายถึง เข้าใจและยอมรับในความคิดเห็น
ของผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟังเพื่อนอภิปราย/เล่าประสบการณ์ หน้าห้อง/รายงานหน้าชั้นเรียน ไม่พู ดคุย
ขณะที่เพื่อนพูด ฯลฯ
2.2.4 ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และ
ใจ เช่น ไม่คดโกง ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่ลักขโมย ไม่ลอกการบ้าน ฯลฯ
2.2.5 มุ่งมานะในการเรียน หมายถึง ตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทบทวนบทเรียนสม่าเสมอ
ตั้งใจทางานที่ครูมอบหมาย ฯลฯ
2.2.6 ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว หมายถึง ช่วยทานุ
บารุงสถานศึกษา ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวมและของตนเอง เช่น ทาความสะอาดห้องเรียนปิดน้าไฟ
เมื่อไม่ใช้ ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะเรียน ฯลฯ
2.2.7 อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ฯลฯ
2.2.8 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย ประวัติของบุคคลสาคัญ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
มีความเคารพรัก ศรัทธาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และดารงรักษาความเป็นไทย ฯลฯ
2.2.9 ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และดารงรักษาระบบ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ
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2.3 ผู้เรียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ผู้เรียนให้การช่วยเหลือผู้อื่น หรือ
ส่วนรวมในฐานะสมาชิกของสังคม และปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น บริจาคเพื่อสาธารณกุศล
ช่วยทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เป็นต้น
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง ผู้เรียนที่ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก
สถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผู้เรียนมี
การเรียนรู้ด้วยการแสวงหาข่าวสาร หาข้อมูล หาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
จินตนาการ ฯลฯ ที่ บันทึกไว้ในเอกสารต่าง ๆ หนังสือ สื่อสิ่งพิ มพ์ แผ่นศิลา ใบลาน ป้ายโฆษณา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยการอ่าน การดู การฟัง และการเขียน
3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา หมายถึง
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาโดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นทั้งในและนอกสถานศึกษา
4. ผู้ เรีย นคิ ด เป็ น ท าเป็ น หมายถึ ง ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า นการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด
สังเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
4.1 ผู้ เรีย นมี ค วามสามารถด้ า นการคิ ด หมายถึ ง ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบที่นาไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสมรรถนะ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความสามารถในการทางานและ การ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งได้มีการปรับตัวให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีและมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
ป.6 ม.3 และ ม.6 ทั้งนี้ ด้าน สมศ. จะเป็นผู้ด าเนินการให้ตามโปรแกรมการคานวณ และมี พั ฒนาการ

68

ทางการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับดีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ป.6
ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้
5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.6
ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้
5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.6
ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้
5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ท างการเรีย นกลุ่ม สาระการเรีย นรู้สั งคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้
5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใน
ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้
5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น ป.6 ม.3
และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้
5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้
5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้น
ป.6 ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้
4.3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2559: 2-3) ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจานวน 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น
1.1.2 ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.4 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อ
เป็นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
การพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานได้ เที ย บเคี ย ง/ความเชื่ อ มโยงของมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 การเทียบเคียง/ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
การเทียบเคียง/ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาชาติ การศึกษาตาม พุทธศักราช 2554
พุทธศักราช 2559
กฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(ประกอบด้วย 15 มาตรฐาน)
(ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (6 มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
คุณลักษณะ ผ ล ก า ร จั ด มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข อ งค น ไท ย การศึกษา
และมีสุนทรียภาพ
1) ความสามารถในการอ่ าน การ
ที่ พึ ง ประสงค์
มาตรฐานที่ 2 ผู้ เรี ยนมี คุ ณ ธรรม เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ทั้งในฐานะ
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
พลเมืองและ
มาตรฐานที่ 3 ผู้ เรียนมี ทั กษะในการ 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และ
พลโลก
แสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง รั กการ คิ ด อย่ างมี วิ จารณญาณ อภิ ป ราย
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ม า ต ร ฐ า น ที่ 4 ผู้ เรี ย น มี 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการคิดอย่ างเป็น สารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบ คิ ด สร้ า งสรรค์ ตั ด สิ น ใจ 4) ความก้ า วหน้ า ทางการเรี ย น
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ตามหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ผู้ เรี ยนมี ความรู้ มี 5) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
พั ฒ นาการจากผลการสอบวั ด
มาตรฐานที่ 6 ผู้ เรี ยนมี ทั กษะใน ระดับชาติ
การทางาน รักการทางาน สามารถ 6) ความพร้ อ มในการศึ ก ษาต่ อ
ท างานร่ วมกั บผู้ อื่ นได้ และมี เจต การฝึกงาน หรือการทางาน
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้เรียน
(5 มาตรฐาน)
1) การมีคุ ณลั กษณะและค่ านิยมที่ ดี
มาตรฐานที่ 15 การจั ดกิ จ กรรม ตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ปฏิ รู ปการศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาและ 2) ความภู มิใจในท้ องถิ่นและความ
ส่ งเสริ ม สถานศึ ก ษาให้ ย กระดั บ เป็นไทย
คุณภาพสูงขึ้น
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
การเทียบเคียง/ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
3) การยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ วมกั น บน
ความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
ก า ร บ ริ ห า ร สถานศึกษา (1 มาตรฐาน)
จัดการ
ม า ต ร ฐ า น ที่ 14 ก า ร พั ฒ น า
สถานศึ กษาให้ บรรลุ ตามวิ สั ยทั ศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด
ด้ านคุ ณ ภ าพการจั ด การศึ ก ษ า
(4 มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ 8 ผู้ บ ริห ารปฏิ บั ติ งาน
ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาต รฐาน ที่ 9 คณ ะกรรม ก าร
สถานศึ กษาและผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ด้านคุณภาพการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึ ก ษามี ก าร
ส ร้ า งส่ งเส ริ ม ส นั บ ส นุ น ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมี เป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและด าเนิ นงาน
พั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพของ
ผู้ เรี ย นรอบด าเนิ น การอย่ า งเป็ น
รูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนา
ครูและบุ คลากรให้ มี ความเชี่ ยวชาญ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริ ห ารและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสั งคมที่ เอื้ อต่ อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. การมี ส่ วนร่วมของผู้ เกี่ ยวข้ อ งทุ ก
ฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
การเทียบเคียง / ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน
การศึกษาชาติ

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
พุทธศักราช 2554 กระทรวงศึกษาธิการ
ตามกฎกระทรวง (ประกอบด้วย 15 มาตรฐาน)

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัด ก า ร จั ด ก า ร
เรียนการสอนที่
การศึกษา
เน้น ผู้เรียนเป็ น
มาตรฐานที่ 3 สาคัญ
แนวทางการ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้/สังคม
แห่งความรู้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2559 กระทรวงศึกษาธิการ
(ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน)

ด้ าน คุ ณ ภ าพ ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า
(1 มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติตามบทบาท
หน้ าที่ อย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
1. การมี ก ระบวนการเรีย นการสอน
ที่ ส ร้ า งโอ ก าส ให้ ผู้ เรี ย น ทุ ก ค น
มีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ด้ าน คุ ณ ภ าพ ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกัน
ก า ร ป ร ะ กั น (1 มาตรฐาน)
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
คุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายในของ
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
สถานศึกษาตามที่กาหนดใน
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
กฎกระทรวง

สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมาย หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามที่หลักสูตรกาหนด โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 2 ด้าน คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน
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5. ความพึงพอใจ
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540: 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับความตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป
หรือสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล
ซึ่งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น
อุทัย พรรณสุดใจ (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ
หรือ มีเจตคติ ที่ ดี ของบุค คลต่ อ สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง ความพอใจจะเกิ ด เมื่ อ ได้ รับตอบสนองความต้ อ งการ
ทั้ง ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล
อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมิ นค่า ว่าความรู้สึกหรือ ทั ศนคติ ต่ อ
สิ่งเหล่านั้นเป็นไปในทางลบหรือบวก
ราชบั ณ ฑิ ต สถาน (2546) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของค าว่ า ความพึ ง พอใจ ดั ง นี้
ค าว่ า “พึ ง” เป็ น ค ากริย าอื่ น หมายความว่ า ยอมตาม เช่ น พึ งใจ และค าว่ า “พอใจ” หมายถึ ง
สมชอบ ชอบใจ
สรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ คือความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี หรือในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ง
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น
5.2 ความสาคัญของความพึงพอใจ
กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรกรณีศึกษาสาหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่าความพึงพอใจมีความสาคัญต่อการ
ดาเนินการกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้
1. ช่ ว ยเสริม สร้า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ หากมี ค วาม
พึงพอใจ จะส่งผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือทากิจกรรมส่งผลให้เกิดผลงานที่ดี นามาซึ่ง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น มีการดารงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการทางาน ความพึงพอใจ
ทาให้เกิดความสุขจากการปฏิบัติงาน ต้องการให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้
ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
3. เป็นสิ่งกาหนดลักษณะการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการที่เหมาะสม เกิดความประทับใจ
4. ช่วยพัฒนาคุณภาพของงาน หากมีความพึงพอใจจะเกิดความเต็มใจ ทุ่มเท สร้างสรรค์
และส่งเสริมมาตรฐานของงานที่สูงขึ้น
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สรุปได้ว่า ความพึงพอใจมีความสาคัญต่อบุคคล ต่องานและหน่วยงาน ทาให้เป็นสุข เกิด
แรงจูงใจและกาลังใจที่ดี มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงศั กยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ เกิดความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ทาให้
ระบบงานดาเนินไปด้วย ความราบรื่นเรียบร้อย และหน่วยงานมีบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดี อีกทั้ง
ช่วยให้เกิดความรักความสามัคคี มีพลังผลักดันให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า ที่สาคัญที่สุด ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด
5.3 การประเมินความพึงพอใจ
อัมรัตน์ อนวัช (2550) ได้ทาวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
บริการของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง” เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่
มี ต่ อ ปั จ จั ย การให้ บ ริก าร 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ก าร ด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศ ด้ า นความ
รับผิดชอบ ความสามารถและบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ด้านลักษณะการให้บริการอย่างก้าวหน้า
และด้านลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดที่มีต่อการใช้บริ การของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง และศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ างปั จ จั ย ต่ างๆ ทั้ ง 5 ด้ าน กั บ ความรู้สึ ก พึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการภายหลังที่ได้รับบริการในสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมทั้งศึกษาปัญหา
ที่ผู้ใช้บริการประสบในการใช้บริการของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
และบุ ค คลภายนอก ที่ เข้า มาใช้ ห้ อ งสมุ ด โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ผลการวิ จั ย พบว่ า
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจปัจจัยในด้าน
การบริการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง
5 ด้าน กับความรู้สึกพึงพอใจพบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุปได้ ว่า การประเมินความพึ งพอใจของผู้รับบริก ารส่งผลให้เกิด การปรับปรุง พั ฒ นา
รูปแบบการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจและความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
6. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 519 ถนนมหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2236-5758 โทรสาร 0-2236-5540 สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 2 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน
กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2561 มีนักเรียนจานวน 2,053 คน
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เดิ มเปิ ดสอนเป็ นโรงเรียนพานิชยการเป็นเวลา 30 ปี อาคารเรียนเดิ มเป็นอาคารไม้ ต่ อมา
พ.ศ. 2461 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณ 5,000 บาท เพื่อทาการซ่อมแซมใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษา (เดิม) ส่วนการสอนในสายอาชีวศึกษาได้
ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา เขตบางรัก ปัจจุบันคือโรงเรียนสารพัดช่าง โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม เริ่มรับสมัครนักเรียนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2461 รับนักเรียนทั้งชายและหญิงอายุ
ตั้งแต่ 6 - 12 ปี และเปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2461 ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจานวน 109 คน ครู 3 คน นางสุภาพ ตีระนันท์ เป็นครูใหญ่คนแรก
ต่อมาได้เพิ่มชั้นเรียนจากประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และใน พ.ศ. 2482 ได้ยุบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 7 - 8 ซึ่งเป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติ ณ ขณะนั้น และ พ.ศ. 2498 ได้เปิดชั้นเรียน
เพิ่มถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาทั้งแผนวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ นับเป็นโชคดีของโรงเรียนเนื่องจาก
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิ ยากร ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491
ทรงเอาพระทัยใส่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนทุกประการ และได้เสด็จเป็นองค์ประธาน วางศิลาฤกษ์
อาคารเรียน 3 ครั้ง และประทานนามตึกสองตึกว่า ตึกโสณบัณฑิตและตึกพิทยลาภ ทั้งเสด็จมาประทาน
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนมิได้ขาด เหตุการณ์ สาคัญที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามไม่มีวันลืมก็คือ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2499 ซึ่งนับเป็นวันมิ่งมหาสิ ริมงคลแก่โรงเรียนสตรีวักมหาพฤฒารามฯ
เมื่อสมเด็ จพระนางเจ้ าสิริกิติ์พระบรมราชิ นีนาถ เสด็ จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วน
พระองค์ โดยไม่โปรดเกล้าฯให้ตั้งแถวรับ ให้ทุกอย่างดาเนินอยู่ในสภาพปกติ พระองค์มีพระราชประสงค์
ทอดพระเนตรการศึกษาเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรงเป็นประธานเปิดหอประชุม
และอาคารตึกสมจิตต์ และวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2511 เสด็จพระราชดาเนินเป็นครั้งที่ 3 ทรงเป็นประธาน
ในงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียน และในโอกาสนี้ คุณหญิงสมจิตต์ กุลละวณิชย์ นายกสมาคม
นักเรียนเก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนในทศวรรษนั้นได้กราบบังคมทูลขอรับพระราชทานทุนและนามทุน
เพื่อสงเคราะห์นักเรียนขัดสน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานนามทุนว่า
“ทุนศรีพฤฒา” ซึ่งแปลว่า “ศรีสตรีผู้มีความเจริญ” โปรดเกล้าฯพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน
2,000 บาทด้วย ต่อมาปี พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เนื่องจาก
หนังสือราชการเกิดความสับสน กับโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้ตัดคาว่า
“วั ด” ออกไปการด าเนิ นงานของโรงเรี ยนก้ าวหน้ าเป็ นล าดั บ และเมื่ อวั นที่ 8 กั นยายน พ.ศ. 2517
โรงเรียนได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร องค์อุปถัมภ์ของสมาคมฯ
และโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามสิ้นพระชนม์ ทรงเป็นองค์ อุ ปถัมภ์ โรงเรียนเป็นเวลา 26 ปี และเป็ น
พระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรง
รับสมาคมฯและโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เข้าไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในสมัยคุณหญิงสนองนาฎ
จารุดิลกเป็นผู้อานวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้รับรางวัลดีเด่นของกรมสามัญ
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ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในสมัยคุณหญิงสนองนาฎ จารุดิลก และได้รับรางวัลอีกครั้งในปี พ.ศ. 2527
ในสมัยนางวิเชียร สามารถได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปีซ้อนในปี พ.ศ. 2529-2531 รวมรับรางวัลโรงเรียน
ดีเด่นทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2521 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรกและเปิดสอน
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาของชาติ และ พ.ศ. 2539 ได้กลับมาใช้
ชื่อโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์อีกครั้ง
ปั จจุ บั นโรงเรี ยนสตรีวั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ เปิ ดสอนในช่ วงชั้ นที่ 3
(ระดั บชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 1-3) และช่ วงชั้ นที่ 4 (ระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่ 4-6) จั ดการศึ กษาเฉพาะ
นักเรียนสตรี มีเนื้อที่ 5 ไร่ 65.86 ตารางวา มีอาคารเป็นตึกถาวร 6 หลัง คือ อาคาร 1 ตึกโสณบัณฑิตย์
เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น อาคาร 2 ตึกพิทยลาภ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น อาคาร 3 ตึกศรีพฤฒา เป็นอาคาร
เรียน 5 ชั้น อาคาร 4 ตึกสมจิตต์ เป็นอาคาร 2 ชั้นเป็นบนเป็นหอประชุม ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร อาคาร 5
ตึกคหกรรม เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น เชื่อมต่อกับตึกโสณบัณฑิตย์ ตึกพิทยลาภ และตึกศรีพฤฒา สุดท้าย
อาคาร 6 อาคารรวมน้าใจ เป็นอาคาร 4 ชั้นและในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์มีอายุครบ 100 ปี ในสมัยนางอาลัย พรหมชนะ ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนใน
ปี 2557 - 2562 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านกีฬา
บาสเกตบอลชนะเลิศรุ่น 13 ปี, 15 ปี และ18 ปี ในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรางวัล
เกียรติ คุณ สัญญา ธรรมศั กดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ระดับดีเด่นใน
ปีการศึกษา 2559 รางวัล MOE AWARDS ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี พ.ศ. 2558-2559 รางวัล
MOE AWARDS ด้านส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน
รางวั ลสถานศึ กษาปลอดภั ย ทั้ งมี การปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ โดยรอบเพื่ อรองรั บการพั ฒนาด้ านวิ ชาการ
ด้านคุ ณธรรม ด้ านดนตรี และด้ านกี ฬา เช่ น ห้องสมุ ดดิ จิตอล ห้องศู นย์ออกกาลั งกาย แหล่ งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของโรงเรียน เรือนนอนนักกีฬา
คาขวัญโรงเรียน/คติพจน์
“ บุคคลย่อมได้เกียรติ เพราะประพฤติธรรม”
ปรัชญาโรงเรียน
ความรู้ คู่ความดี
สีประจาโรงเรียน คือ สีกรมท่า-ฟ้า
กรมท่า หมายถึง ความมั่นคง และความสงบสุข
ฟ้า หมายถึง ความรุ่งโรจน์ และความสดใส
ข้อมูลด้านชุมชนในเขตบริการทางการศึกษา
สภาพที่ตั้งและการคมนาคม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ มีลักษณะเป็นแหล่งธุรกิจและศูนย์การค้า
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มีการประกอบธุรกิจกับชาวต่างประเทศมากที่สุด ถือเป็นย่านอุตสาหกรรมนานาชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มี วัดมหาพฤฒาราม โบสถ์กาลหว่าร์ สภาคริสตจักร มัสยิดฮารูณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก วัดไตรมิตรวิทยาราม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ สถานที่สาคัญใกล้เคียงโรงเรียน คือสถานีรถไฟหัวลาโพง ในด้านการศึกษา
มีสถานศึกษา ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องสมุดงานแนะแนว ศูนย์ภาษาจีน ห้องสมุดดิจิตอล ห้อง E – classroom
ห้องประชาคมอาเซียน ห้องสารานุกรม ป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม สวนลอยฟ้า มหาพฤฒาราม
สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
อาชีพหลักของชุมชน คือ ธุรกิจ ค้าขาย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รายได้
โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อเดือน คือ 20,001 – 30,000 บาท
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม
ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ทั้งวัฒนธรรมแบบไทย
ไทยอีสาน จีน และอิสลาม เนื่องจากชุมชนอพยพมาจากหลายท้องถิ่น
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีความสุขตามวิถีไทย
ในความเป็นสากล
ค่านิยม (Popularity)
ค่านิยมที่บุคลากรต้องยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน (เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร)
1. มีวินัย และรับผิดชอบในหน้าที่
2. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
3. เรียนรู้และทางานเป็นทีม
4. สามัคคี มีน้าใจ
พันธกิจ (Mission)
เพื่อให้โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้นาด้านการจัดการ
เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ดังต่อไปนี้
1. จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. จัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน
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3. จั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และเทคโนโลยี ให้เป็น
ครูมืออาชีพ
5. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ (Objective)
1. นัก เรียนมีค วามรู้และทั กษะนาไปใช้ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และ
นาไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
3. นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
4. ครูมีค วามรู้ ความสามารถในการจัด การเรียนการสอนอย่ างมีประสิ ท ธิภ าพ และนา
ผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
1. ขยัน หมั่น เพี ยร อดทนเรีย นรู้ คื อ ความตั้ งใจเพี ย รพยายามท าหน้ าที่ ก ารงานอย่ า ง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทน ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จ
2. อดออมสู้ รู้จั ก ใช้ เติ ม คุ ณ ค่ า คื อ การรู้ จั ก เก็ บ ออม ถนอมใช้ ท รั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของแต่
พอประมาณและให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ
3. ซื่อ สัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้ คือ ประพฤติต รง ไม่ เอนเอี ยง ไม่ มีเล่ห์เหลี่ยม มี ความ
จริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลาเอียง หรืออคติ
4. สร้า งวิ นั ย ให้ ต นเอง คนรอบตั ว คื อ การยึ ด มั่ น ในระเบี ย บแบบแผน ข้ อ บั ง คั บ และ
ข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยต่อสังคม
5. รู้กาลเทศะ สุภาพ นอบน้อม คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่
ดีงาม มีสัมมาคารวะ
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6. รักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และ
สภาพแวดล้อม ความผ่องใส ที่เจริญตาทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
7. รักสามัคคี มีเหตุผล ยอมรับกั น คื อ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลี ยวกั น ความ
ปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะ
วิวาท ไม่ เอารัด เอาเปรียบซึ่งกั นและกั น เป็นการยอมรับความแตกต่ างหลากหลายทางความคิ ด ความ
หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าความสมานฉันท์
8. การแบ่งปัน ล้าเลอค่า พาสุขใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของ
ตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความ
ต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ ต่ออานาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุ กคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และ
บริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้ร่มรื่นน่าอยู่ ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้
จากบริบทของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังกล่าวข้างต้น รวม
ความถึงกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสาเร็จ ที่บ่งชี้อย่างชัดเจนถึงความ
มุ่ งมั่ น ของผู้บ ริห ารในการร่ว มกั น กั บ ภาคี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ก าหนดทิ ศ ทางและจั ด วางกลยุ ท ธ์
สถานศึ ก ษาประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ ค่ า นิ ย ม พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ รวมถึงค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ แรงบันดาลใจสาคัญยิ่งที่
ผู้วิจัยให้ความสาคัญคือ ข้อมูลจากผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสามของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ในปี พ.ศ. 2555 รวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้านผลการ
จั ด การศึ ก ษา และในด้ านการจั ด การเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็น ส าคั ญ ผู้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ ดั งกล่าวจึงเลือกแนวทางในการพั ฒ นารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ท างวิช าชี พ
(Professional Learning Community: PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ สาหรับครูผู้สอน ทั้งนี้เพื่อให้
ครูผู้สอนมีการรวมตัวกันเพื่อทางานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและส่งเสริมให้
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพของชุมชน มี
กิจกรรมที่เน้นเชิงปฏิบัติ (Active learning) ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลงานนักเรี ยนทั่วถึงทุกระดับชั้น
และทุกรายวิชา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองและนาผลการประเมินไปพัฒนาตนเอง ครูลด
บทบาทตนเองให้นักเรียนมีบทบาทร่วมในการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาครู
รายบุคคลอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงศึกษาองค์ประกอบของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสร้างรูปแบบและแนวทางปฏิบัติของ
ชุมชน พร้อมทั้งศึกษาและประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
แผนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ดังแสดงในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 แผนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
แนวทางการดาเนินงาน
1. แต่ งตั้ งคณ ะก รรมก าร
ขับเคลื่อ นกระบวนการ PLC
ของโรงเรี ย น สต รี วั ด ม ห า
พ ฤ ฒ า ร า ม ใน พ ร ะ บ ร ม
ราชินูปถัมภ์
2 . ก า ห น ด แ ผ น งา น ก า ร
ขับเคลื่อ นกระบวนการ PLC
ของโรงเรี ย น สต รี วั ด ม ห า
พ ฤ ฒ า ร า ม ใน พ ร ะ บ ร ม
ราชินูปถัมภ์

3. การขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่การปฏิบัติ

กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา
2. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับชั้น
4. ครู
ฯลฯ
จั ด ท าแผนงานการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ PLC
สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย
1. สร้ า งที ม งาน PLC ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
โรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒ าราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติ
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาทา)
3. สร้า งเครื อ ข่ า ยกั บ หน่ ว ยงานอื่ น (ระดั บ บุ ค คล
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน)
4. กากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 ขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ PLC สู่ ก ารปฏิ บั ติ
พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook ตามลาดับดังนี้
1) ค้นหาปัญหา
2) หาสาเหตุ

ระยะเวลา
ตุ ล า ค ม
2560

พฤษภาคม
2561

มิ ถุ น ายน
2561
มี น า ค ม
2562
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ)
แนวทางการดาเนินงาน

4. กากับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล

5. ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนิ น ก ารก ารขั บ เค ลื่ อ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร PLC ข อ ง
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กิจกรรม
3) แนวทางแก้ไข
4) ออกแบบกิจกรรมและ
5) นาสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล
3.2 สรุ ปรายงานผล และจั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้
4.1 จัดทาแผนและเครื่องมือ กากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ดาเนินการกากับ
ติ ด ตาม นิ เทศ และประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการ PLC ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผล
การด าเนิ นการตามกระบวนการ PLC สู่ สถานศึ กษา
พร้ อม Logbook เป็ นรายบุ คคลต่ อผู้ บริ หารโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5.2 คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ PLC
สรุปและรายงานผลการติดตามของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5.3 โรงเรี ยนสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชิ นูปถัมภ์ รายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC ต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

มิ ถุ น ายน
2561
มี น า ค ม
2562

มี น า ค ม
2562
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ)
แนวทางการดาเนินงาน
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู
เ กี ย ร ติ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร PLC ข อ ง
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กิจกรรม
ระยะเวลา
6.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show มี น า ค ม
& Share) การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ PLC ของ 2562
โรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒ าราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาที่ มี ก ระบวนการด าเนิ น การที่ ดี
สามารถเป็นแบบอย่างได้และเผยแพร่

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การนิเทศ ติ ด ตาม และประเมิ นผลการด าเนิน การตามโครงการชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นในโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดตามตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ชาชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นในโรงเรี ยนสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
ที่
1

กิจกรรม
การสะท้อนปัญหา
แนวทางการ
แก้ปัญหาของกลุ่ม
PLC (ระยะที่ 1)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียน
การสอน

การนิเทศ

การติดตามประเมินผล
เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ

1. ทบทวนวัตถุประสงค์ แบบติดตาม พ.ค. 2561 ผู้บริหาร
การดาเนินงาน PLC
ศึกษานิเทศก์
2. วิเคราะห์ปัญหาการเรียน
การสอน
3. การพัฒนาทีมงาน
4. ความคิดเชิงบวก
5. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้
6. การบันทึก Logbook
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
ที่
2

3

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การดาเนินงานตาม เพื่อให้สถานศึกษา
แนวทาง PLC
สามารถดาเนินงาน
(ระยะที่ 2)
ตามแนวทาง PLC ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้

การนิเทศ

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ ตามสภาพ
ปัญหาและบริบทของ
สถานศึกษา เช่น Active
learning, BBL, PBL,
Lesson study, ICT,
DLTV, DLIT ฯลฯ
2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้
สรุปรายงานผลการ เพื่อสรุปและรายงาน 1. แนวทางการเขียนสรุป
ดาเนินงาน PLC ผลการดาเนินงาน PLC รายงาน PLC
2. AAR

การติดตามประเมินผล
เครื่องมือ เครื่องมือ เครื่องมือ
แบบติดตาม ภาคเรียนละ ผู้บริหาร
2 ครั้ง
ศึกษานิเทศก์

แบบรายงาน สิ้นสุดการ สพฐ.
ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
PLC

สรุปได้ว่า โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มุ่งพัฒนาระบบการบริหาร
จั ดการศึ กษาให้ มีคุ ณภาพเที ยบเคี ยงมาตรฐานสากล พั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนให้ เป็ นคนดี มี คุ ณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม สานึกในความเป็นชาติไทยและมีวิถีชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่ งเรียนรู้ภายนอกในการจัดกิจกรรมสร้างนิ สัยใฝ่รู้และศึกษา
ค้นคว้า รักการอ่านอย่างยั่งยืน ส่งเสริมพั ฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเที ยบเคียง
มาตรฐานสากล โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึ กษาชาติ พร้อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและยกระดั บสู่ มาตรฐานสากล นั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยดาเนินการตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
ประหยัด อินแปง (2556: บทคั ด ย่อ ) ได้ ศึก ษาปัญ หาและความต้ องการพั ฒ นาคุณ ภาพ
ผู้ เรี ย นในสั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 20 จั ง หวั ด อุ ด รธานี ผลการศึ ก ษา พบว่ า
(1) ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความคิดเห็นของครูโดยรวมนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(2) ซึ่งครูมีปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโดยรวมนั้นอยู่ในระดับ
มาก (3) ครูมีความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถและทักษะของผู้เรียน โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (4) ครูมีความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะของผู้เรียน โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (5) ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งมีปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยรวมเป็นรายด้านทุกด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (6) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความคิดเห็นของครู
ในโรงเรียนขนาดต่างกันพบว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ
ซึ่งมีปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมแตกต่างกัน (7) ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
คุณ ภาพผู้เรียน ตามความคิด เห็นของครูในโรงเรียนขนาดต่างกัน พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็ ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมแตกต่างกัน
พิเชษฐ์ เกษวงษ์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการนาเสนอแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานี เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบด้วย 1) การสร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือ
เช่ น ส่งเสริมให้ค รูมีการปรับปรุงและพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่อ ง 2) การจัด ให้ค รูมี โอกาสเสวนา
ใคร่ครวญระหว่างกัน เช่น นาประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติงานของครูมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง
กัน 3) การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านค่านิ ยมและปทัสถานร่วม เช่น กาหนดยุทธ์ศาสตร์
ในการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และ 5) การสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันในการทางาน เช่น
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของครูโดยแนวทางทั้ง 5 ด้านมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ทุกรายการ
วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โรงเรียน
แห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นหัวใจสาคัญ ผลการวิจัย
พบว่ า ความเป็ น มา ความส าคั ญ ความหมาย การแบ่ ง ระดั บ ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ และ
องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในบริบทสถานศึกษา มีองค์ประกอบสาคัญ จานวน
6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้นาร่วม การเรียนรู้และการ
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พัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนั บสนุน พร้อมทั้งนาเสนอบทสรุปและข้อเสนอใน
การประยุกต์กรอบแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนสู่การปฏิบัติ
มินตรา ลายสนิทเสรีกุล และปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การบริหารโรงเรียนสู่ การเป็ นชุ มชนแห่ งการเรียนรู้วิ ชาชี พของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในสหวิ ทยาเขต
เบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา
กรุงเทพมหานครในภาพรวม และรายด้านทุกด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับความต้องการ
จาเป็นด้วยดัชนี PNI modified ได้ดังนี้คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
3) ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีด้านที่เป็นจุดแข็ง คือ การวัดและประเมินผล และด้านที่เป็น
จุดอ่อน คือ หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน สาหรับกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ประกอบ
ไปด้วย กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์ และวิธีดาเนินการ 29 วิธีดาเนินการ เช่น
ผู้บริหารได้สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนด้วยช่องทางการ
สื่อสารที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ สร้างทัศนคติที่ดีของครูต่อการประสานความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อลดภาระงานและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการหรือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนในการ
ออกแบบเรื่องที่จะเรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการและศักยภาพ
ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
สาหรับครูประถมศึกษา ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 วัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ ครูต้ องเรียนรู้วิสัยทัศ น์ ค่ านิยม และวัฒ นธรรมของโรงเรียนที่ ตนเองปฏิ บัติงานอยู่โดยครู
ร่วมกั น เรียนรู้ (Collaboration Learning) ได้ มี ก ารเสริม สร้างพลั งอ านาจ สร้างพื้ นที่ ส าหรับการ
เรีย นรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้พ ร้อมกับนาวัฒ นธรรมของโรงเรียนบูรณาการเข้ากับวัฒ นธรรม
ค่านิยม คุณค่าของตนเองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการวางรูปแบบพฤติกรรมและ
การรับรู้ เพื่อประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายร่วมกันของโรงเรียน ให้ความสาคัญ
กับการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
ตัวผู้เรียน องค์ประกอบที่ 2 การคิด ซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ
ระหว่างครูเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม ครูต้องมีทักษะการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา องค์ประกอบ
ที่ 3 แบบปฏิบัติที่ดี เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนรู้ร่วมกันของครูในชุมชนแห่งการ
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เรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้น
ผู้เรียนเป็ นสาคั ญ นาไปสู่ผ ลลัพ ธ์ คื อ ผู้ เรี ย นมี ก ารเรียนรู้ที่ เพิ่ ม ขึ้น และตอบสนองเป้าหมายของ
โรงเรียน ทาให้โรงเรียนประสบความสาเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของ
โรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการแบ่งปันแนวปฏิบัติส่วนบุคคลภายในกลุ่มครู องค์ประกอบที่ 4
การพัฒ นาเชิงวิช าชีพ อย่างต่ อเนื่องเป็นโครงสร้างการเรียนรู้ในการที่ ครูรัก ษาความรู้ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของตนเองไว้ เป็นทั้งเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพและเป็นบันไดอาชีพ
(Career Path) ในการเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามช านาญ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละแนวคิ ด ใหม่ ๆ
ทางการศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ทาให้การ
เรี ย นรู้ มี คุ ณ ภาพอยู่ เสมอ แต่ ล ะองค์ ป ระกอบของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เชิ ง วิ ช าชี พ ส าหรั บ ครู
ประถมศึกษามีกิจกรรมและเทคนิควิธีที่สอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียน โดยใช้เ ทคนิค
วิธีการบรรยาย การตั้งคาถาม การอภิปรายกลุ่ม และรายบุคคล การทดสอบ การแสดงบทบาทสมมติ
และการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งเน้นให้ครูทุกคนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษา
พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น ผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุรพล พิมพ์สอน (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า 1) มีสภาพการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนดีมากกว่าด้านอื่น มีปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก 2) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ย นของสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 41 ป ระกอบด้ ว ย
4 ยุทธศาสตร์หลัก 11 กลยุทธ์รอง มียุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ชาติ และทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 (2) การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ครูผู้สอนเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 (3) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี และเสริมสร้างบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ (4) สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึ กษาในการ
พัฒนาคุณ ภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) กลยุทธ์มีความสอดคล้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
เฉลิมชาติ เมฆแดง (2558: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาความเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ในลักษณะความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่
ดีของสถานศึกษาครอบคลุมอยู่ 5 ลักษณะ คือ 1.1) สถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาแบบสนับสนุนและมีส่วน
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ร่วม 1.2) สถานศึ กษาจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและประยุ กต์ การเรียนรู้ร่วมกัน 1.3) สถานศึ กษาที่ มี
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 1.4) สถานศึกษามีเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน และ 1.5) สถานศึกษา
มีแนวการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 2) แนวทางในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน มีความ
จาเป็นต้องพัฒนาผู้นาสถานศึกษาดังนี้ 2.1) พัฒนาภาวะผู้นาแบบสนับสนุนและมีส่วนร่วม 2.2) จัดให้มี
การเรียนรู้และประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกัน 2.3) การสร้างค่านิยม วิสัยทัศน์ของความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกัน 2.4) สร้างการมีเงื่อนไข และสภาพการณ์ที่สนับสนุนความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
และ 2.5) สร้างแนวปฏิบั ติที่ ดี ร่วมกั น 3) ผลการประเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของแนว
ทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก
อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ
ในบริบทการศึกษาไทย ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐาน
ร่วมกัน 2) การร่วมเรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง 3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ 4) การ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ 5) ภาวะผู้นาร่วมทางการบริหาร บทสรุป คือ ผลการวิจัย
เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในด้านนโยบายการ
บริ หารโรงเรียน ตามหลัก การกระจายอ านาจการบริห ารจั ด การเพื่ อ สร้างครูผู้ น า ซึ่งการพั ฒ นา
วัฒนธรรมของโรงเรียนเพื่อสร้างวัฒนธรรมกัลยาณมิตรทางวิชาการ และได้มีการพัฒนาทางวิชาชีพ
ของครูที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล
อุดมสิน คันธภูมิ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นส าหรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยภาพรวมมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ในระดั บ ปานกลาง 2) รู ป แบบเครื อ ข่ ายความร่ว มมื อ ในการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นส าหรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา มี 5 องค์ ป ระกอบ คื อ องค์ ป ระกอบที่ 1 ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครองนั กเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพประจ าต าบล ปราชญ์ ช าวบ้ า น หน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก รเอกชน องค์ ป ระกอบที่ 2
กระบวนการสร้า งเครือ ข่ ายมี แนวทางในการด าเนิ น การที่ ส าคั ญ 5 ขั้ น ตอน คื อ ขั้น ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ ในการสร้างเครือข่าย ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย ขั้นสร้างพั นธะสัญ ญา
ร่วมกัน ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย และขั้นพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ องค์ประกอบที่ 3 ความ
ร่วมมือ มี 4 องค์ ประกอบหลัก คื อ การร่ว มตระหนัก และรับรู้ปั ญ หา การร่ว มวางแผน การร่ว ม
ปฏิ บั ติ งานตามแผน และการร่ว มวั ด ผลประเมิ น ผล องค์ ป ระกอบที่ 4 องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของ
เครือ ข่าย ประกอบด้วย สมาชิกของเครือข่าย วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน ผู้ประสานงาน
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เครือข่ายต่าง ๆ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ระบบ
ความสัมพันธ์ของเครือข่าย รวมทั้งระบบบริหารจัดการเครือข่าย และองค์ประกอบที่ 5 คุณภาพของ
ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
ผู้เรียน 3) ผลการศึกษาการใช้รูปแบบเครือข่ายด้านความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100
ความพึงพอใจของผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวมมีความพึงใจอยู่ในระดับมาก
กานดา เข็มศร (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึก ษาวิจัยแนวทางการพั ฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ตาบลคลองขลุง อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัย
พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุ ณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนดี
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง ปัญหาการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ ปัญหาด้านการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่ น ได้แก่ มีปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนที่มี
ความสุข สาหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มีแนวทางพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาผู้เรียน
ด้านการเป็นคนดี สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านการเป็นคนดี ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ของครู สร้างเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง จัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เสริมการเรียนการ
สอนนอกชั้นเรียนจากภูมิปัญญา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดให้มีการ
ยกย่องชมเชยผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2) การพัฒนา
ผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริมการนิเทศการสอนของครู
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงของผู้เรียน ครูร่วมมือ
กับผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน 3) ด้านการพัฒนาผู้เรียนด้าน
การเป็นคนมีความสุข สถานศึกษาควรมีการจัดทาสารสนเทศที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง
ได้นาข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมพี่ดูแลน้อง ทุกภาคส่วน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
บังอร เสรีรัตน์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อส่งเสริมชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการ
สร้ างชุม ชนการเรียนรู้ท างวิช าชี พ เพื่ อ ส่ งเสริม ชุ ด ความคิ ด เกี่ ย วกั บการสอนของครู ประถมศึ ก ษา
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ประกอบไปด้ วย 4 องค์ ประกอบ คื อ องค์ ป ระกอบที่ 1 หลั ก การ องค์ ประกอบที่ 2 จุ ด มุ่ งหมาย
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการหลักและบทบาทสาคัญ และองค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการใช้
รูปแบบฯ และ 2) คะแนนชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
วิทูล ทาชา (2559: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ: กรณีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ภาคอีส าน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า มหาวิท ยาลัยมหามกุฏ ราชวิท ยาลั ย วิท ยาเขตอี สาน มี บทเรีย น
อีเลิร์นนิ่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึก ษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรีย นได้ทุ กที่ ทุ กเวลา
ได้จานวน 15 รายวิชา และได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้วิจัยหลายประการ เช่น การรู้จักใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม การใช้หลักจิตวิทยาในการทางานเป็นทีม มีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน การมุ่งคุณภาพของงาน เป็นต้น ในส่วนของผู้ร่วมวิจัย พบว่า ต่างได้ทราบถึงข้อจากัดและ
ศักยภาพของตน ได้เรียนรู้ถึงแนวทางวิธีการในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่สามารถนามาใช้เป็น
ส่วนเสริมในการเรียนการสอน ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ได้เรียนรู้ถึง
คุณค่าของน้าใจของเพื่อนร่วมวิชาชีพในระดับสถาบัน ซึ่งได้พบว่า ได้เรียนรู้ที่จะนาเอาแนวคิดของ
อีเลิร์นนิ่งมาใช้จัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย นอกจากนั้น ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ว่า การพัฒนา
อีเลิร์นนิ่งจะยังไม่หยุดลงใน 2 วงจร แต่จะยังคงมีการพัฒนาต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ศยามน อิ นสะอาด และคณะ (2559: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาชุ ม ชนการเรี ยนรู้
ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครู ในสังกัด สพฐ.
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ในสังกัด สพฐ. มี 5 องค์ประกอบ คือ ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกและแรงจูงใจภายนอก ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและแรงจูงใจ ด้านกระบวนการ
ด้านคุณลักษณะชุมชน และด้านผลลัพธ์ โดยมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 3.86, S.D.
= 0.31) 2) ซึ่งได้ผลการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู มีสมาชิกเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู มีจานวนทั้งสิ้น 94 คน และมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์สอนที่ดี
โดยใช้ไอซีทีผ่านคลิปวีดิโอ จานวน 42 คน ซึ่งได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คิ ดเป็ นร้อยละ 47.61 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.57 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 7.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 4.76 3) การประเมินผล
การดาเนินการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ซึ่งได้พบว่าการดาเนินการชุมชนมีระดับการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ประกอบไปด้วย การเปลี่ยนแปลงปณิธานความมุ่งมั่นขั้นพื้นฐานของครู ด้านการ
เปลี่ยนแปลงการสอน ด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อศิษย์ ด้านการเปลี่ยนแปลงการทางานของครู ด้านการ
เปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียน นอกจากนี้ ครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมีทักษะการใช้ ICT
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เพื่อการสอน เพิ่มความมั่นใจในการสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีเจตคติที่ดีต่ อการใช้ ICT เพื่อ
บูรณาการในการสอน มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนของตน
สรศักดิ์ นิมากร (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกายหรือ การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
เรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพและการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนข้ออื่น ๆ
มีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง ได้แนวทางการพั ฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึ่งพบว่าผู้บริหารควรเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของครู มีการส่งเสริมให้ครู
กล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านการขอความเห็นจากครู หรือได้มีการจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร และครู
ควรมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติร่วมกัน มีการตัดสินใจในส่วนของรูปแบบคณะกรรมการ ควรมีการ
ประชุมร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์หรือนโยบาย และจะต้องมีการนิเทศ
กากับ ติดตามหลังจากการปฏิบัติงาน
สุภาพ คาวาง (2559: บทคั ดย่อ ) ได้ศึ กษากระบวนการพั ฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ จังหวัดเชียงราย
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันในการพัฒนากระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนากระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งพบว่า ในภาพรวม
มีความต้องการจาเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการ
เรีย นรู้ท างวิ ช าชี พ ของกลุ่ ม เครือ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาท้ อ งถิ่น เชี ย งรายในเขตโซนเหนื อ จั งหวั ด
เชียงราย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และปัจจัยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ 2) กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (Process) 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นการสร้างสรรค์ความตระหนัก ขั้นปฏิบัติ ทดลองใช้ ขั้นนิเทศ กากับ ติดตามเชิงรุก ขั้นสรุป
บทเรียนรู้ และขั้นขยายผลสู่ทุกชุมชน 3) การประเมินประสิทธิภาพ (Output) ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ และความพึงพอใจ และ 4) มีการประเมินประสิทธิผล (Outcome)
ได้แก่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อ ตัวนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และในกลุ่ม
เครือข่าย/ชุมชน ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายในเขตโซนเหนือ จังหวัด
เชียงราย พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในการทดลองใช้กระบวนการพัฒนา
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วิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายพั ฒนาการศึกษาท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ จังหวัดเชียงราย 5 ขั้นตอน คือ สร้างสรรค์ความตระหนัก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารงาน PLC และทีม PLC จานวน 17 กลุ่ม กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ประเด็นพัฒนา ออกแบบและกาหนดปฏิทินการขับเคลื่อน PLC ขั้นปฏิบัติ การทดลองใช้ทีม PLC
ได้ ด าเนิ นกิ จ กรรมโดยวิเคราะห์ ปั ญ หาการสอนและกระบวนการเรีย นรู้ การออกแบบกิ จกรรม/
แผนการสอน การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้/การปฏิบัติกิจกรรม ข้อสรุป
การแสดงความเห็นสะท้อนความคิดของทีม และข้อสรุปเพื่อการนาไปปรับปรุงแก้ไข ขั้นนิเทศ กากับ
ติดตามเชิงรุก ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมสัญจร และนิเทศ ติดตามผลทาง
โทรศัพท์และโซเซียลมีเดีย ขั้นสรุปบทเรียนรู้ ได้จัดทารายงานสรุปประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์
ความรู้ และบทเรียนที่ได้ รับจากการด าเนินงาน และขั้นขยายสู่ทุ กชุม ชน โดยการจัดนิท รรศการ
แสดงผลงานกลุ่ม ประกวดผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ถอดบทเรียน จัดทารายงานการวิจัย เพื่อเผยแพร่
ในกลุ่มเครือข่ายฯ สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายในเขตโซนเหนือ จังหวัดเชียงรายมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ นั้ น อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒ นาวิชาชีพ ครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด ภายหลังการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ จังหวัด
เชี ย งราย พบว่ า มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและมี ทั ก ษะและประสบการณ์ นั้ น สู ง กว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาฯ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 และผลการประเมิ นด้านประสิท ธิผ ล
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มี ทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา
กระบวนการทางานแบบกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกได้ดีขึ้น ครูมีความรู้และทักษะใน
การผลิตสื่อการสอน ครูมีทักษะการสอน มีเทคนิควิธีการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
การทางานร่วมกัน เกิดการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของครูในโรงเรียน
ซึ่งสถานศึกษาเกิดคุณลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู มีครูมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น มีคลังความรู้
และนวัตกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ได้เกิด
ศูนย์พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของกลุ่มเครือข่าย ฯ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อุไรวรรณ พูลสมบัติ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีตัวชี้วัดคุณภาพด้านผู้เรียนสู่ความเป็น
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สากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสม 53 ตัวชี้วัดใน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ด้าน
วิชาการ 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ทักษะในการสื่อสาร 4) ทักษะการคิด 5) ทักษะในการ
แก้ ปั ญ หา 6) ทั ก ษะชี วิ ต 7) มี คุ ณ ลั ก ษณะอั นพึ งประสงค์ โดยใช้ ค่ าสถิ ติ วั ด ความสอดคล้ อ งของ
องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มี ความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการ 2) การพั ฒนาผู้ เรี ยนด้ านทั กษะ 3) การพั ฒนาผู้ เรี ยนให้ มี คุ ณ ลั กษณะ
ที่พึงประสงค์เป็นพลโลก ซึ่งมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมและรายยุทธศาสตร์ในระดับมาก
เอกพล อยู่ภักดี และวัลลภา อารีรัตน์ (2559: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่
ส่งผลต่ อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิช าชี พ ของครูในโรงเรียน สั งกั ด สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์
กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในทุกด้าน ปัจจัยทางการบริหารที่เป็นตัวทานายที่ส่งผล
ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ จานวน 4 ปัจจัย ที่ร่วมกันพยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครูในโรงเรียน ได้แก่ 1) มีภาวะผู้นา 2) มีระบบขององค์การ 3) มีโครงสร้างขององค์การ
และ 4) การบริหารจัดการ ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัยร่วมกันพยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
ในโรงเรียน ได้ร้อยละ 63.2
ชูชาติ พ่วงสมจิตร (2560: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
แนวทางในการนามาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PCL นี้คือ
วิธีการพัฒนาครู โดยการจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยว
และมีเครือข่ายในการทางานเพื่อได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน PCL มีลักษณะที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1) เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2) เป็นชุมชนที่มี ฉันทะ และความ
ศรัทธาในการทางาน 3) เป็นชุมชนที่เอื้ออาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตรกันในทางวิชาการ 4) เป็น
ชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้ การนา PCL มาใช้ในสถานศึกษาสามารถ
ดาเนินการได้ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน ซึ่งมีขั้นตอนสาคัญ
2 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายร่วมกัน และขั้นกาหนดกิจกรรมการพัฒนา
2) ขั้ นลงมื อปฏิ บั ติ เป็ นขั้ นตอนที่ กลุ่ มท ากิ จกรรมตามแผนที่ วางไว้ 3) ขั้ นสั งเกตผลการปฏิ บั ติ งาน
เป็นขั้นตอนที่สมาชิกแต่ละคนนาผลการปฏิบัติมาเสนอในวงสนทนาโดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยปกตินิยมใช้การทบทวนระหว่างปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน และ
4) ขั้นสะท้อนผลเป็นขั้นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนของครูผ่า นผู้มี ส่ว นได้ ส่ วนเสี ย ซึ่ งได้ แก่ ผู้ บ ริห ารโรงเรีย น ครู นั ก เรี ย น ผู้ ป กครองและ
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กรรมการสถานศึ ก ษา เป็ น หลั ก การน า PLC มาใช้ ใ นโรงเรี ย นจะส าเร็ จ หรื อ ไม่ ขึ้ น กั บ เงื่ อ นไข
5 ประการ ได้แก่ ความเป็นผู้นาที่สนับสนุน และแบ่งปัน การเรียนรู้ร่วมกัน และการประยุกต์ ใช้
ความรู้ค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมของสมาชิก เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
และการแบ่งปันการปฏิบัติ
ธนสมพร มะโนรัตน์ (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรียนระดั บ ชาติ ของโรงเรีย นบ้านห่อ งวารี (นิ พั ท ธ์ธรรมาภรณ์ อุ ป ถัม ภ์ ) สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ ชาติ พบว่ า มี 6 องค์ ป ระกอบ คื อ (1)
การศึกษาและกาหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(3) การพัฒนาครูและบุคลากร (4) การสร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (5) การจัดการเรียนการ
สอน และ (6) การกากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพั ฒนาผู้เรียน ซึ่ งทั้ ง 6 องค์ประกอบมีความ
เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅X =4.90)
2) สภาพปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 2 โดยรวมนั้ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
(̅X =2.81) 3) รูปแบบในการพัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนในด้ านผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนระดับชาติ ของ
โรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรี ส ะเกษ เขต 2 คื อ รูป แบบ 4T Model ประกอบด้ ว ย T1 (Target) การก าหนดเป้ าหมายการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย น T2 (Training) การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น T3
(Teaching) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณ ภาพผู้เรียน และ T4 (Test) การ
ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรียนระดั บ ชาติ ของโรงเรีย นบ้านห่อ งวารี (นิ พั ท ธ์ธรรมาภรณ์ อุ ป ถัม ภ์ ) สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ซึ่งมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.75)
ปราณี ไชยภักดี (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) ครูที่มีเพศต่างกัน ซึ่งได้มีความคิดเห็นต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่าง แต่รายด้านพบว่า ชุมชนกัลยาณมิตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) ครูที่มีประสบการณ์ในการ
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ท างานแตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของสถานศึ ก ษา
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5) ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาพบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ร่วมแตกต่างกันอย่า ง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
พิมพ์อร สดเอี่ยม (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย
ผลการวิ จั ยพบว่ า ได้ ข้ อเสนอแนวทางการขั บเคลื่ อนการเป็ นชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู้ ท างวิ ชาชี พ ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่
1) การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายร่วมกัน 2) มีทีมร่วมมือที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ 3) การเสาะ
แสวงหาสิ่งใหม่ ๆ 4) การลงมือปฏิบัติและทดลอง 5) ใช้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 6) มุ่งที่ผลลัพธ์
เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเสาธงหิน ซึ่งผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 1) โรงเรียนวัดเสาธงหินเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สัดส่วนของครู : นักเรียน คือ 1 : 8 โดยพบว่า
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนั กเรียนอยู่ ในระดั บดี 2) กิ จกรรมการพั ฒนาครู ประกอบด้ วย จ านวน
4 แผนงาน 7 โครงการที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 10 วัน ผลการประเมินจาแนกรายด้านพบว่า
ด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจต่อสื่อ/กิจกรรม โดย
ภาพรวมในระดั บมาก และด้ านความเป็ นประโยชน์ ในการน าความรู้ ไปใช้ โดยภาพรวมในระดั บมาก
3) ผลการพั ฒนาโรงเรียนมี ดั งนี้ 3.1) มี การเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริ หารและระบบการบริ หารซึ่งมี การ
ดาเนินการเสร็จแล้วทั้ง 10 ด้าน โดยพบว่า ผู้บริหารคอยให้ขวัญและกาลังใจแก่ครูในการทางาน และการ
บริหารงานของผู้บริหารมีความเป็นระบบขึ้น 3.2) มีการเปลี่ยนแปลงของครูและระบบการจัดการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมพบว่ า มี ก ารด าเนิ น การเสร็ จ แล้ ว ทั้ ง 11 ด้ า น 3.3) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนมีการดาเนินการเสร็จแล้ว ส่วนการพัฒนา
สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ต ามอั ธยาศั ย และอาศรมครู อ ยู่ ระหว่ างด าเนิ นการ 3.4) มี การ
เปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนพบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงดีขนึ้ 4) มีผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้และวิถีชีวิตในโรงเรียนและ
ผลกระทบต่อชุมชนพบว่ามีการออกเสียงตามสายเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนและครูจัดการเรียนการสอนแก่
ชุมชนเพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ในการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่
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เกี่ยวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูใน
สถานศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ ด้านภาวะผู้นาทางวิชาการ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบรรยากาศ
องค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา ตามล าดั บ สามารถพยากรณ์ ก ารเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของครู ใ น
สถานศึกษามัธยมศึกษา ได้ร้อยละ 79.30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิริยะ วรายุ (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บารุง) โดยการเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรียนลาปลาย
มาศพัฒนา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวางแผน (Planning) พบว่า ได้มีการแต่งตั้งทีมงานร่วมกับ
ผู้ วิ จั ย ท าการเที ย บเคี ย งสมรรถนะในวิ จั ย ครั้ ง นี้ และได้ ใ ห้ ค วามรู้ กั บ ที ม งานร่ ว มวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
หัวข้อในการเทียบเคียงสมรรถนะในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ควบคู่กับการดาเนินการเทียบเคียงสมรรถนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสา
ราษฎร์บารุง) กับโรงเรียนลาปลายมาศพั ฒ นา และมี การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อ มูลโดยการ
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของทั้งสองโรงเรียน 2) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล (Analysis Data) พบว่า สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพของ
โรงเรียนลาปลายมาศพั ฒ นาสู งกว่ า โรงเรี ย นบ้ า นดอนมู ล (สุ ว รรณสาราษฎร์ บ ารุ ง ) ทุ ก รายการ
3) ผลการบูรณาการ (Integration) พบว่าควรมีการดาเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุก
องค์ประกอบเพราะทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะต้องดาเนินการพัฒนาไปพร้อม ๆ
กัน ไม่สามารถดาเนินการได้เฉพาะองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง และได้กาหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับผลการดาเนินการของโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา เพื่อลดช่วงห่างของ
การดาเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บารุง)
กับโรงเรียนลาปลายมาศพัฒ นา และ 4) ผลการปฏิบัติ (Action Plan) พบว่า มีการกาหนดกรอบ
แนวคิดในการดาเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นแนวทางในการจัดทาแผนดาเนินการ
และมีการดาเนินการปรับเทียบซ้าเมื่อแล้วเสร็จการดาเนินการตามแผนดาเนินการ ผลที่ปรากฏได้คือ
การดาเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกองค์ประกอบของโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณ
สาราษฎร์บารุง) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมและใกล้เคียงกับโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนามากที่สุด
ปรีชา แก้ววิเชียร (2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมี
ส่ว นร่วมของชุ มชน 2) ออกแบบและพั ฒ นารูป แบบการบริหารจั ด การแบบมี ส่ว นร่วมของชุ ม ชน
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3) ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ 4) ประเมินความพึง
พอใจและปรับปรุงแก้ไขการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับ
การศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 120 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ
ค่ าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ ที่ ใช้ ท ดสอบที แบบไม่ อิ ส ระ และการวิ เคราะห์ เนื้อ หา
(Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. โรงเรียนได้จัดให้มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา ยังไม่พบร่องรอยชัดเจนด้านเอกสารหลักฐานและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ชุม ชนยังขาดความตระหนักในการเข้ามามี ส่ วนร่วมในการจัด การศึก ษาทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม
2. รูปแบบและวิธีการที่ พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PARM Model ที่นาไปดาเนินการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา ปรากฏว่า มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 3. ได้มีการนารูปแบบการประชุม
ปรึกษาหารือไปใช้ในการดาเนินงานให้แก่ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ผล
การทดลองใช้อยู่ในระดั บมาก ผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบการทดลอง
ก่ อ น–หลั ง การพั ฒ นา ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 4. ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Ron, Cormier (2009: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
ผู้บริหารและครู ซึ่งผลการวิจัยได้พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นั้น ได้ก้าวไปสู่แถว
หน้าในฐานะกระบวนการที่มีศักยภาพเพื่อการพิจารณาในการตอบสนองความต้องการในการปรับปรุง
โรงเรียน การทบทวนวรรณกรรมนี้เน้นที่สามคาถามการวิจัยพื้นฐาน: (a) คุณสมบัติของ PLC นั้นคือ
อะไร (b) ผู้บ ริหารมีบ ทบาทอะไรใน PLC? และ (c) ครูมี บ ทบาทอย่ างไรใน PLC ในการทบทวน
วรรณกรรมมีการตรวจสอบอย่างกว้างขวางของการศึกษาร่วมสมัยและกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้วิจัยเสนอกรอบแนวคิดที่เสนอสาหรับคาถามวิจัยแต่ละข้อ ลักษณะ
ของ PLCs รวมถึงวิสัยทัศน์ที่ใช้ร่วมกัน ความเป็นผู้นาที่ใช้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกัน การเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพและความรับ ผิ ด ชอบ ซึ่งมี บ ทบาทหลั ก คื อ ผู้ สื่ อ สาร ผู้ ป ระสานงาน โค้ ช ตั ว แทนการ
เปลี่ยนแปลง ผู้สร้างความสามารถ และผู้ประสานงาน บทบาทของครูแบ่งออกเป็นผู้ปฏิบัติงานและ
ผูก้ ระตุ้น
Vescio, Ross & Adam (2008: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาการทบทวนงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ผลกระทบของชุ มชนการเรียนรู้ระดั บมื ออาชีพ ที่ มี ต่อ การสอนและการเรียนรู้ของนักเรีย น ซึ่งใน
ผลการวิ จั ยพบว่า หลังจากภาพรวมของลั ก ษณะของชุ ม ชนการเรี ย นรู้ร ะดั บ มื อ อาชี พ (PLC) ใน
ต้นฉบับนี้นาเสนอการทบทวน 10 การศึกษาอเมริกันและการศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลกระทบ
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ของ PLC ในการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน แม้ว่าจะรายงานตนเองเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวก
แต่การศึกษาเชิงประจักษ์สารวจผลกระทบของการฝึกการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน ผลลัพธ์
โดยรวมของการศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า PLC ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีนั้นได้มีผลกระทบทางบวก
ต่อการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความหมายของการวิจัยและข้อเสนอแนะสาหรับขั้นตอน
ต่อไปในความพยายามที่จะจัดทาเอกสารผลกระทบของ PLC ในการสอนและการเรียนรู้รวมอยู่ด้วย
Suwanwong, A. (2016: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสังเคราะห์
แนวคิดและหลักการของคุณลักษณะของมืออาชีพชุมชนการเรียนรู้ในบริบทการศึกษาไทย การศึกษา
เชิ ง ปรากฏการณ์ วิ ท ยาครั้ งนี้ ใช้ ก ารสอบถามเชิ ง บรรยายเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย พบว่ า
5 ลั ก ษณะของชุมชนการเรียนรู้แบบมื ออาชีพ ในบริบทการศึ กษาไทย (1) วิสัย ทั ศน์ ค่ านิย มและ
บรรทัดฐานที่ใช้ร่วมกัน (2) การเรียนรู้ร่วมกันและการทางานร่วมกัน (3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ (4) ผลสะท้ อนความเป็นมื ออาชี พ และ (5) ความเป็นผู้ นาที่ แบ่งปัน ตรวจสอบแต่ ล ะ
ลักษณะผ่านเลนส์บวกและลบ ได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่จะประสบความสาเร็จมาก
ที่สุดในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ระดับมืออาชีพในประเทศไทย
สรุปได้ว่า จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างมาก ผู้สอน
ได้น าวิธีก ารชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ไปใช้ ในการปรับปรุง พั ฒ นา ทั้ งด้ านตนเอง ด้ านวิช าการ ด้ าน
พฤติกรรมนักเรียน และอื่น ๆ ชุมชนแห่งการเรียนรู้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้ นมาเป็นองค์ความรู้ของตนเอง
เพื่อนาไปพัฒนานักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
นักเรียน
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8. กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในขอบเขตเนื้อหาและองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย
การศึกษาเอกสารของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551) ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553) สานักงานคณะกรรมการ
วิจั ยแห่ งชาติ (2554) วิ จารณ์ พานิ ช (2555) ชู ชาติ พ่ วงสมจิ ตร์ (2558) ฐาปณั ฐ อุ ดมศรี (2558)
ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 17 (2558) วาสนา ทองทวี ยิ่ งยศ (2560) ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) Westheimer (1999 อ้างถึงใน Stoll et al, 2003) Senge
(1990) Hord (1997) และ DuFour & Eaker (1998) และคนอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึง
ได้ศึกษาการพัฒนาผู้เรียน การประเมินรูปแบบ ความพึงพอใจของรูปแบบ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้ สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิ จัยชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่ อยกระดั บคุ ณภาพผู้ เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ดังภาพที่ 2.1
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แนวคิด กระบวนการ

ตัวแปรต้น

วิธีวิจัย / กระบวนการวิจัย
1. วิธีวิจัยเอกสาร (Document research) โดยการศึกษา
แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551) ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม
(2553) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2554) วิจารณ์
พานิช (2555) ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558) ฐาปณัฐ อุดมศรี
(2558) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
(2558)
วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560) สานักงานคณะกรรมการการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) Westheimer (1999 อ้างถึงใน
Stoll et al. (2003) Senge (1990) Hord (1997) และ
DuFour & Eaker (1998)
2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
3. วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามและ
การวิเคราะห์ผลจากคาถามปลายเปิดเพื่อจัดทาร่างของรูปแบบฯ
4. ผู้วิจัยจัดทาร่างรูปแบบฯ
5. นาร่างรูปแบบฯ ที่จัดทาขึ้นมาจัดประชุมสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ
6. นารูปแบบฯ เพื่อนาเสนอ ไปทดลองปฏิบัติในโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
7. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติตามคู่มือการใช้รูปแบบฯ
8. จัดนิทรรศการและฉลองความสาเร็จจากการใช้รูปแบบ ฯ
9. นารูปแบบฯ ที่ได้ให้ครูเป็นผู้ประเมิน โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบฯ

รูปแบบการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่ได้จาก
กระบวนการวิจัย
ประกอบด้วย
1. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ
2. การมีส่วนร่วม
รวมพลังของทีม
3. การเป็นผู้นาร่วม
4. การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน
5. การกาหนด
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชน
6. การเป็นชุมชน
กัลยาณมิตร
7. การติดตามผล
ความสาเร็จ
8. การรายงานผลลัพธ์
การบริหารชุมชน

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
2. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
3. ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน
4. ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบ
การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Methods) ระหว่างการวิจัยในเชิง
ปริมาณ (Quantitative Approach) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นการวิจัยหลัก มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (2) สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินู ปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 (3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และ (4) ประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีขั้นตอนการวิจัยและวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. การศึ ก ษาผลการทดลองใช้ รู ป แบบชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัยได้ดังภาพที่ 3.1
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ขั้นตอนกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาองค์ประกอบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขั้นตอนที่ 2
การสร้างรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขั้นตอนที่ 3
การทดลองใช้รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขั้นตอนที่ 4
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วิธีวิจัย / กระบวนกำรวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. สรุปผลที่วิเคราะห์เนื้อหา
4. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
5. การวิ เคราะห์ แ บบสอบถาม (Exploratory
Factor Analysis)
6. ตั้งชื่อองค์ประกอบ

1. นาเสนอร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. จัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship)
3. ผู้วิจัยสรุปและนาเสนอผลการตรวจสอบ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์

1. ผู้บริหารประชุมปฏิบัติการครูผู้สอน
2. ผู้บริหารศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบฯ
3. ผู้บริหารดาเนินการตามรูปแบบฯ
4. ผู้วิจัยนิเทศการปฏิบัติงานตามรูปแบบฯ
5. สรุปผลการดาเนินงานตามรูปแบบฯ

1. สร้างแบบประเมิน
2. ดาเนินการเก็บข้อมูลแบบประเมิน
3. ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภำพที่ 3.1 สรุปขั้นตอนดาเนินการวิจัย

องค์ประกอบของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1)

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2)

1. ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของ
ผู้เรียน
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน
3. ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3)

ผลการประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 4)
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ขั้นตอนกำรวิจัย
ขั้น ตอนที่ 1 กำรศึกษำองค์ประกอบชุมชนแห่ งกำรเรียนรู้ทำงวิ ชำชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2
1.1 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง/แหล่งข้อมูล
1.1.1 วิธีวิจัยเอกสาร (Document research) โดยการศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
สร้ างชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิ ชาชี พ ของสุ เทพ พงศ์ ศรี วั ฒน์ (2551) ณรงค์ ฤทธิ์ อิ นทนาม (2553)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) วิจารณ์ พานิช (2555) ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558) ฐาปณัฐ
อุดมศรี (2558) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558) วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) Westheimer (1999 อ้างถึงใน Stoll et al,2003)
Senge (1990) Hord (1997) และ DuFour & Eaker (1998) และคนอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
1.1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จานวน 5 คน เพื่อใช้จัดทาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นความเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1.1.2.1 เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี จานวน 3 คน ได้แก่
1) นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษานารี
2) นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธารง ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า
3) นายนฤภพ ขันทั บไทย ผู้ อ านวยการโรงเรีย นเตรีย มอุ ด มศึ ก ษา
พัฒนาการ ปทุมธานี
1.1.2.2 เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ านการบริห ารจั ด การชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ปี จานวน 2 คน ได้แก่
1) รศ.ดร.สิรพิ ันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม
2) รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.1.3 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จานวน
124 คน
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1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มี 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบั บ ที่ 1 แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
ประกอบด้วย 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสั ม ภาษณ์ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ของผู้ ให้ สั ม ภาษณ์
สถานที่ วัน เวลาที่สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ข้อคาถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่
1) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ท างวิช าชี พ ของโรงเรีย นสตรีวัด มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ควรมีลักษณะอย่างไร
2) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ท างวิช าชี พ ของโรงเรีย นสตรีวัด มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ควรประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง
3) แนวทางในการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ควรเป็นอย่างไร
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการสร้างรูปแบบองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 ข้อ ค าถามเกี่ย วกั บ องค์ ป ระกอบของชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ท าง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 74 ข้อ ลักษณะของข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 109) ดังนี้
5 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมาก
3 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อย
1 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อยที่สุด
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ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพเครื่องมือ
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และจัดทาข้อสรุป
1.2 น าข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis)
เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แล้วนามาสร้างแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง จานวน 3 ข้อ
1.3 น าแบบสั ม ภาษณ์ มี โ ครงสร้ า งที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น น าเสนอผู้ เชี่ ย วชาญ
พิจารณาความเหมาะสมเชิงเนื้อหา จานวน 5 คน ได้แก่
1.3.1 ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยสยาม
1.3.2 ผศ.ดร.วรากรณ์ พู ลสวั สดิ์ อาจารย์ ประจ า มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม
1.3.3 ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.3.4 ผศ.ดร.เอกรัตน์ รวยรวย อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1.3.5 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนาไปหา
ค่ าความสอดคล้ องกั บสิ่ งที่ ต้ องการจะวั ด (Index of Item Objective Congruence: IOC) เป็ นรายข้ อ
พิจารณาเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า ข้อคาถามทั้ง 3 ข้อ ได้ค่า IOC 1.00
ทุกข้อ ถือว่าแบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา
1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดทาแบบสัมภาษณ์
ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการสร้างแบบสอบถาม
2.2 สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุม องค์ประกอบของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยสร้างข้อคาถามจากตัวแปรที่ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
2.3 นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้แก่
2.3.1 ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยสยาม
2.3.2 ผศ.ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
2.3.3 ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
2.3.4 ผศ.ดร.เอกรัตน์ รวยรวย อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.3.5 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนาไปหา
ค่าความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) เป็นรายข้อ
พิ จ ารณาเลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC ตั้ ง แต่ 0.50 ขึ้ น ไป พบว่ า แบบสอบถาม จ านวน 76 ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ตัดบางข้อที่ มีความซ้าซ้อนกันออกบางส่วนตามความเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้
ตัดข้อคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะออก จานวน 2 ข้อ คงเหลือข้อคาถาม จานวน 74 ข้อ ซึ่งมีค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ถือว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง
2.4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร และครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไม่ได้เป็น
กลุ่ มตั วอย่างในการวิจั ย จ านวน 30 คน แล้ วน าผลที่ ได้ มาวิ เคราะห์ หาค่ าความเชื่อมั่ น (Reliability)
ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (α) โดยวิ ธี ก ารของครอนบาค (Cronbach)
(Cronbach, 1990: 126) พบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .95
1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.3.1 สรุป ผลที่ ได้จ ากการศึ กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับ การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.3.2 ผู้วจิ ัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยตนเอง ในปีการศึกษา
2561
1.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยการส่งแบบสอบถาม
ไปยั งกลุ่มประชากรด้ วยตนเองจานวน 124 ฉบับ ได้ ตอบกลั บมา จ านวน 124 ฉบั บ คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00 ในปีการศึกษา 2561

107
1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1.4.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใช้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยนามาสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษา
1.4.2 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถานภาพทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่ าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.4.3 การวิเคราะห์คะแนนคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พื้ น ฐาน คื อ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รายข้ อ และ
ภาพรวม สาหรับเกณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยนาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 110)
4.51 – 5.00 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อยที่สุด
1.4.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้วิจัยได้
ใช้ สถิติ การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้ วยการวิ เคราะห์
ด้ านองค์ ป ระกอบหลั ก (principle component analysis: PCA) ด้ ว ยการหมุ น แกนแบบอ๊ อ บลี ค
(oblique rotation) (แบบมุมแหลม) ด้วยวิธีโพรแมกซ์ (Promax rotation) โดยผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์
ในการเลือ กองค์ ป ระกอบที่ มีค่ าน้าหนัก องค์ ป ระกอบ (factor loading) ที่ มี ค่ าตั้ งแต่ 0.50 ขึ้นไป
ซึ่งเป็นค่าน้าหนักที่มีนัยสาคัญในทางปฏิบัติ (practically significant) มีค่าไอเกน (eigen values)
ที่มากกว่า 1 และมีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบจานวนตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑ์ของไกเซอร์
(Kaiser’s Criterion) (Kaiser’s Criterion, 2001: 588)
1.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
1.5.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1) ค่า IOC (Item Objective Congruence)
2) สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิ ธี ก ารของครอนบาค
(Cronbach)
1.5.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1) ค่าความถี่ (Frequency)
2) ค่าร้อยละ (Percentage)
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3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.5.3 สถิติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์อ งค์ ป ระกอบ ได้ แก่ การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิง
สารวจ (Exploratory factor analysis: EFA)
ขั้น ตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบชุม ชนแห่ งกำรเรีย นรู้ท ำงวิชำชีพ เพื่ อ ยกระดั บคุณ ภำพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2
การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัม ภ์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 2
ดาเนินการดังนี้
1) นาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาก
ขั้นตอนที่ 1 จัดทารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2) จั ด ท าคู่ มือ การใช้ รูป แบบแห่งการเรีย นรู้ท างวิช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บคุ ณ ภาพผู้ เรีย นของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
3) นาเสนอรูปแบบ และคู่มือการใช้ รูปแบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรี ยนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบให้ความ
เห็นชอบรูปแบบและสร้างคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้ เรียนของโรงเรีย นสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถัม ภ์ ส านั กงานเขตพื้ นการศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2
2.1 ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ให้ข้อมูลจัดสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
บริ ห ารจั ด การชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ จ านวน 5 ท่ า น โดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive selection) โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี เป็น
ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
ได้แก่

109
2.1.1 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษานารี
2.1.2 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธารง ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2.1.3 นายนฤภพ ขันทั บไทย ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปทุมธานี
2.1.4 รศ.ดร.สิรพิ ันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม
2.1.5 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยในขั้นตอนที่ 2
- แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
2.2.1 ศึกษาการจัดทาแบบตรวจสอบ และสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.2.2 จัดทาแบบตรวจสอบรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพผู้ เรียนของโรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลของ
ผู้เชี่ยวชาญ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อส่วนประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรีย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
มีต่อคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินู ปถัม ภ์ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ กษา เขต 2 ใน
ประเด็นความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือในลักษณะตรวจสอบรายการ (Check list)
2.2.3 น าเสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ 5 คนเพื่ อ พิ จ ารณาความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หาและให้
ข้อเสนอแนะ
2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทาเอกสารฉบับที่ 4 แบบตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
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2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) มีขั้นตอนดังนี้
2.3.1 ประสานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
2.3.2 วางแผนการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยการจัดเตรียมประเด็นการประชุมสนทนา
กลุ่ม การจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
2.3.3 จัดทาหนังสือจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อ
เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการจัดส่งเอกสารประกอบการสัมมนาให้
ผู้ร่วมสัมมนาศึกษาก่อนการเข้าร่วมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
2.3.4 ดาเนินการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา
13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2.3.5 นาข้อมูลที่เก็บรวมรวบได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ตามประเด็นการประชุมสนทนากลุ่ม สรุป อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ
2.3.6 รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรี ยนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.3.7 ปรับปรุงรูปแบบ และคู่มือการใช้ฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.4.1 การวิ เคราะห์ ข้ อ เสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญจากการจั ด สั มมนาอิ งผู้ เชี่ ยวชาญ
(Connoisseurship) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages)
2.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages)
ขั้นตอนที่ 3 กำรศึกษำผลกำรทดลองใช้ รูปแบบชุม ชนแห่ งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2
การศึกษาผลทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 โดยทดลองใช้ในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีวิธีดาเนินการดังนี้
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3.1 ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรีย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.2 ครูผู้สอนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศึกษาคู่มือการ
ใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.3 ดาเนินการตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2561
3.4 ผู้วิจั ยนิเทศการปฏิ บัติ งานตามรูปแบบชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชี พ เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อสอบถามติดตาม สอบถามปัญหา และให้การช่วยเหลือ แบบ
กัลยาณมิตร ตามบริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.5 หลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการใช้ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กับครูผู้สอนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทาการสรุปผลการดาเนินงานตามรูปแบบ โดยการวัดและประเมินผลจากคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
3.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
3.5.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
3.5.3 ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน
3.1 ประชำกร
ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาจากประชากรทั้ ง หมด คื อ ครู ผู้ ส อนระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 124 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 2,053 คน
ในปีการศึกษา 2561
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยในขั้นตอนที่ 3 คือ แบบบันทึกข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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3.3.1 ผู้ วิ จั ยรวบรวมข้ อมู ล คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการของผู้ เรี ย นจากครู ผู้ ส อน
หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
ในปีการศึกษา 2560 และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.3.2 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากครูผู้สอน หลังการ
ใช้ รูปแบบชุ มชนแห่งการเรียนรู้ท างวิช าชีพ เพื่ อ ยกระดับคุ ณ ภาพผู้ เรียนของโรงเรียนสตรีวัด มหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลในปี
การศึกษา 2560
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้สถิติพื้นฐาน
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย (mean)
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพผู้ เรี ย นของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชิ นู ป ถั ม ภ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2
4.1 ประชำกร
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด คือ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จานวน 124 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยในขั้นตอนที่ 4 คือ ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย
ทาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ประเมิ นความพึ งพอใจที่ มี ต่ อรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การประเมินใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 109) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4.2.5 นาแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย จานวน 30 คน แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (Cronbach, 1990: 126) พบว่า
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .90
4.2.6 จัดทาแบบประเมินความพึ งพอใจที่ มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี พ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ฉบับสมบูรณ์
4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนามาวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินรูปแบบ
ได้รับแบบประเมินกลับมา จานวน 124 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รายข้อ และ
ภาพรวม สาหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 110)
4.51 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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1.51 – 2.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
โดยค่าที่ยอมรับได้ในประเด็นการประเมินรายข้อมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 หรือมีความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในระดับมากขึ้นไป
4.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
4.5.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ได้แก่
4.5.1.1 ค่า IOC (Item Objective Congruence)
4.5.1.2 สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีการของครอนบาค
4.5.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก่
4.5.2.1 ค่าความถี่ (Frequency)
4.5.2.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
4.5.2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
4.5.2.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ในครั้งนี้ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนาเสนอ ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของชุ ม ชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
1.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
2.1 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ป แบบและคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ตอนที่ 3 ผลการศึก ษาการทดลองใช้ รู ป แบบชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชีพ เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่
1-6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณ ภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
3.2 ผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-NET) ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
3.3 ผลงานนักเรียนด้านความสามารถทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังการใช้รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิ ด เพื่ อหาตัวแปรจาก
เอกสาร โดยมีแหล่งข้อมูลของนักการศึกษา เอกสาร แนวคิด ที่นามาวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่
4.1 ดังนี้
หมายเลข 1
คือ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551)
หมายเลข 2
คือ ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553)
หมายเลข 3
คือ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554)
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หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8
หมายเลข 9
หมายเลข 10
หมายเลข 11
หมายเลข 12
หมายเลข 13

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557)
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558)
ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558); วิจารณ์ พานิช (2555)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559)
Hargreaves (2003); Hord (1997)
Senge (1990); Senge (1994)
DuFour & Eaker (1998) ; DuFour (2004)
Stoll et al. (2003)

ตารางที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ ของโรงเรีย น
สตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124)
ตัวแปร

1
1. การสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กันและกันในเรื่องคุณค่า
อุดมการณ์ ค่านิยม และการปฏิบัติที่ดี
ร่วมกัน
2. การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ 
ของผู้เรียน

3. การทางานแบบร่วมมือรวมพลัง
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนในการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน
4. การเรียนรู้ของครูและชุมชนที่ต้อง
ใจกว้าง เปิดรับคาชี้แนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
5. การนิเทศและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน
6. เน้นหลักการสื่อสารแบบสองทาง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูล
ระหว่างกัน
7. การรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนร่วมกัน
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ตารางที่ 4.1(ต่อ)
ตัวแปร
8. การปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็น
ของการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เพื่อนร่วมงานอย่างสม่าเสมอ
10. แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน
11. ประสานความร่วมมือในกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน
12. การเรียนรู้แบบกลุ่มหรือการ
ทางานเป็นทีม
13. การมีส่วนร่วมในการบริหาร
ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล
14. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
15. ประเมินผลต้องเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในมุมมอง
กว้าง
16. ภาวะผู้นาร่วม
17. การแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกันและมีการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
18. การสนับสนุนสภาวะแวดล้อม
19. ชุมชนกัลยาณมิตร
20. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน
21. สร้างความตระหนักถึงการดูแล
รักษา ทะนุถนอม การจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ สื่อ เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในชุมชน
22. หลักการสร้างเครือข่ายและการ
ติดตามผล
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จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ เอกสารและแนวคิด เกี่ ยวกับ องค์ประกอบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากนักการศึกษา 13 คน พบว่า วิเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกันกับ
นักวิชาการได้ 22 ตัวแปร
1.2 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เมื่ อ ด าเนิ น การวิ เคราะห์ จ ากงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ หาตั วแปรที่ น ามาวิ เคราะห์
ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ดังนี้
หมายเลข 1
คือ พิเชษฐ์ เกษวงษ์ (2556)
หมายเลข 2
คือ วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557)
หมายเลข 3
คือ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล และปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2557)
หมายเลข 4
คือ ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2557)
หมายเลข 5
คือ เฉลิมชาติ เมฆแดง (2558)
หมายเลข 6
คือ อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558)
หมายเลข 7
คือ บังอร เสรีรตั น์ (2559); วิทูล ทาชา (2559)
หมายเลข 8
คือ ศยามน อินสะอาด และคณะ (2559)
หมายเลข 9
คือ สรศักดิ์ นิมากร (2559); สุภาพ คาวาง (2559)
หมายเลข 10
คือ เอกพล อยู่ภกั ดี และวัลลภา อารีรัตน์ (2559)
หมายเลข 11
คือ ชูชาติ พ่วงสมจิตร (2560)
หมายเลข 12
คือ ปราณี ไชยภักดี (2560); พิมพ์อร สดเอี่ยม (2560)
หมายเลข 13
คือ วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560); วิริยะ วรายุ (2560)
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตัวแปร
1. ความเป็นผู้นาร่วม/ภาวะผู้นา
2. การมีวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมาย
ร่วมกัน
3. การทางานเป็นทีม ทีมร่วมแรง
ร่วมใจและการมีส่วนร่วม
4. ชุมชนกัลยาณมิตร
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ตารางที่ 4.2(ต่อ)
ตัวแปร
5. โครงสร้างการบริหารชุมชน
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ
7. การติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
8. การลงมือปฏิบัติ วิจัยและทดลอง
9. มุ่งผลลัพธ์การบริหาร
10. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
12. การจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศสถานศึกษา
13. สนับสนุนให้เกิดการสื่อสาร
สองทางระหว่างครูผู้ปกครอง และ
นักเรียนด้วยช่องทางการสื่อสารที่
สะดวกและมีประสิทธิภาพ
14. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
15. ทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์
การคิดแก้ปัญหา
16. ทักษะในการผลิตสื่อการสอน
ทักษะการสอน เทคนิควิธีการสอน
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จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า วิเคราะห์
ตัวแปรที่สอดคล้องกันกับนักวิชาการได้ 16 ตัวแปร
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลได้ตัวแปรจากการสัมภาษณ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.3
หมายเลข 1 คือ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
หมายเลข 2 คือ รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
หมายเลข 3 คือ นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
หมายเลข 4 คือ นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธารง
หมายเลข 5 คือ นายนฤภพ ขันทับไทย

121
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแปร
1. การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. การกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
3. การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
4. การแสวงหาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5. การบริหารการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6. วิสัยทัศน์ร่วม
7. ทีมร่วมแรงร่วมใจ
8. ภาวะผู้นาร่วม
9. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ
10. ชุมชนกัลยาณมิตร
11. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน
12. ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
13. เงื่อนไขการสนับสนุนและการสร้างความสัมพันธ์
14. การจัดการความรู้
15. การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. การให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของตนเองและวางแผน
17. มีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
18. การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์
19. การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม
20. การควบคุมเกณฑ์มาตรฐาน
21. การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม
22. การกาหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์
23. วัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้
24. การมุ่งการเรียนรู้
25. การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม
26. แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความ
ต้องการของนักเรียน
27. ทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
28. การประยุกต์การเรียนรูท้ ี่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
29. การกาหนดกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ตัวแปร

1

แหล่งข้อมูล
2 3 4

30. การประชุมหาทางออกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  

31. การขัดเกลาทางสังคมของสมาชิกใหม่
32. การสร้างความตระหนักร่วมกัน
33. การเรียนรู้ของทีม
34. ความรอบรู้แห่งตน
35. หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
36. หลักการมีส่วนร่วม
37. หลักของผู้มีส่วนได้เสีย
38. หลักความสนใจ
39. หลักการสร้างระบบการจัดเก็บและการนามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี
40. หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผล
41. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
42. ร่วมกันรับผิดชอบ
43. การสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม และบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน
44. ความมุ่งมั่นแห่งตน
45. รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง
46. การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
47. การรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน
48. การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
49. การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
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จากตารางที่ 4.3 ผลการวิ เคราะห์ ตั ว แปรจากการสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พบว่า วิเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกันได้ 49 ตัวแปร
ผู้วิ จั ยได้ น าผลการวิเคราะห์ เอกสารการ แนวคิ ด และทฤษฎี จ านวน 22 ตั ว แปร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จานวน 16 ตัวแปร และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 49 ตัวแปร และ
นาตัวแปรที่ได้ทั้งหมด 87 ตัวแปร ซึ่งได้ตัวแปรที่มีสอดคล้องกันมาทาการสร้างแบบสอบถาม จานวน

123
74 ข้ อ แล้ ว ท าการสอบถามผู้ บริ ห าร และครู ผู้ สอนโรงเรี ยนสตรี วั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 124 คน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 124 ฉบับ ได้ตอบกลับมา
จ านวน 124 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 และเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบ
แบบสอบถามด้วยตารางประกอบคาบรรยาย ดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

รวม

43
81
124

34.68
65.32
100

รวม

11
35
47
31
124

8.84
28.18
37.57
25.41
100

รวม

87
37
124

70.17
29.83
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 31 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

124
จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ด้านเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 65.32
และเพศชาย จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.68
ด้านอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ
37.57 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 อายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน
31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41 และอายุต่ากว่า 31 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.84 ตามลาดับ
ด้านระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน
87 คน คิดเป็นร้อยละ 70.17 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83
1.4.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อ
1

ตัวแปรที่ศึกษา

การมีผู้นาที่ดีมีทกั ษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
2 การเป็นผู้นาร่วม
3 การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4 การเป็นผู้นาที่ให้โอกาสและแบ่งปันกัน
5 การปฏิบัติตนต่อกันและกัน
6 การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกันในชุมชน
7 ความมุ่งมั่นแห่งตน
8 รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง
9 ความสามารถในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
10 ความมุ่งมั่นในงานอย่างต่อเนื่อง
11 การให้โอกาสความเป็นผู้นาทางวิชาชีพอย่างทัว่ ถึง

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

3.69

1.41

มาก

3.49
3.56
3.75
3.75
3.63
3.52
3.63
3.41
3.55
3.62

1.33
1.36
1.39
1.38
1.43
1.29
1.33
1.33
1.40
1.38

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.5(ต่อ)
ข้อ

ตัวแปรที่ศึกษา

ค่าเฉลี่ย

12
13
14
15
16
17

การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นากันและกัน
การมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์
การสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน
ติดตามผลจากการปฏิบัติที่ดีที่สดุ ของสมาชิกในชุมชน
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
ในภารกิจร่วม
การแบ่งปันให้สมาชิกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์
การควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้นาที่ดี
การมีทักษะการเป็นผู้นาร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
สื่อสารกันด้วยดี
การส่งเสริมครูในการวางแผนและพัฒนาความเป็นผู้นาของตนเอง
ความรอบรู้แห่งตนของครูผู้เป็นสมาชิกในชุมชน
การเป็นผู้นาในการสร้างนวัตกรรม
การคิดอย่างเป็นระบบ
หลักความสนใจใฝ่รู้
การเป็นผู้นาทางนวัตกรรมและการวิจัย
ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือร่วมพลัง
การตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของตนเองและงานที่ บ ริ ห าร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ของทีมงานร่วมกัน
การสร้างความตระหนักร่วมกันที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การวางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
การทางานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ
ทุกคนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

3.65
3.66
3.66
3.55
3.48

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.39
1.40
1.38
1.41
1.33

3.56

1.36

มาก

3.45
3.69
3.53

1.39
1.18
1.36

ปานกลาง
มาก
มาก

3.46

1.32

ปานกลาง

3.60
3.69
3.67
3.64
3.78
3.81
3.55

1.36
1.38
1.31
1.37
1.37
1.18
1.36

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.70

1.24

มาก

3.60
3.47
3.48

1.32
1.34
1.30

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.45

1.29

ปานกลาง

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ข้อ

ตัวแปรที่ศึกษา

34 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
35 การประสานความร่วมมือในกิจกรรม ที่มวี ัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้รว่ มกัน
36 การมีสว่ นร่วมในการบริหาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล
37 การเรียนรูร้ ่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค์
38 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล แบบกัลยาณมิตร
39 การรับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
40 การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อมั่นไว้วางใจในการ
ทางานร่วมกัน
41 ความเป็นทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
42 การวางแนวปฏิบัติที่ดีรว่ มกัน
43 การแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน มีการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
44 การนาแนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของ
นักเรียน
45 การติดตามผลจากการลงมือทาและร่วมเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติ ที่ดีต่อกัน
46 การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
47 การปรึกษาหารือพูดคุยในการเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
48 การเผชิญกับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของครู ด้วยเหตุผล
49 การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาอย่างรอบด้าน
50 การสร้างเครือข่ายและการติดตามผลจากการสะท้อนคิด

3.52

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.30

3.67

1.36

มาก

3.79

1.39

มาก

3.74

1.28

มาก

3.62
3.70

1.41
1.41

มาก
มาก

3.66

1.45

มาก

3.67
3.70

1.28
1.24

มาก
มาก

3.74

1.31

มาก

3.78

1.27

มาก

3.53

1.29

มาก

3.78

1.22

มาก

3.85

1.21

มาก

3.86
3.71
3.97

1.28
1.29
1.33

มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ข้อ

ตัวแปรที่ศึกษา

51 หลักการสื่อสารแบบสองทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูล
ระหว่างกัน แบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างทีด่ ี
52 การประชุมหาทางออกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน
53 การสร้าง การจัดเก็บ การนาไปใช้ขององค์ความรู้ที่ดี
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
54 การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
55 การสนับสนุนการเรียนรูแ้ บบกลุ่ม และบุคคลอย่าง
เท่าเทียมกันและเสมอภาค
56 การแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
57 การบริหารการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
58 การเน้นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
59 การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพือ่ การเรียนรู้ของนักเรียนและ
ครู
60 การกาหนดความผูกพันและมีการตรวจสอบผลลัพธ์
61 การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์
62 การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนการดาเนินงาน
63 เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้
64 มีโครงสร้างสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
65 มีกรรมการชุมชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีการบริหาร
จัดการชุมชนทีด่ ี
66 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
67 มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
68 การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
69 การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมในเชิงบวกทั้งภายในและ
ภายนอก

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

3.73

1.20

มาก

4.00

1.25

มาก

3.69

1.14

มาก

3.77

1.16

มาก

3.78

1.19

มาก

3.84
3.86
3.86

1.16
1.18
0.83

มาก
มาก
มาก

3.80

1.17

มาก

4.09
3.71
3.38
3.81
3.97

1.03
0.96
1.12
0.94
0.80

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.78

0.92

มาก

3.87
3.85
4.14

0.93
0.99
0.96

มาก
มาก
มาก

4.06

0.82

มาก

128
ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ข้อ

ตัวแปรที่ศึกษา

70 วัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้
ร่วมกัน
71 การสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน
72 มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกัน
73 มีการสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
74 มีการสร้างวิสัยทัศน์รว่ มกัน
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

3.69

0.89

มาก

3.55

1.22

มาก

3.75

1.30

มาก

3.91

1.33

มาก

3.81
3.70

1.33
0.64

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ในภาพรวม ตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.70 ค่ าเฉลี่ ยเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.64 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่าสุดของระดับมาก อยู่ระหว่าง
3.51 – 4.14 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.45 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่าสุดของระดับปาน
กลางอยู่ระหว่าง 3.38 – 3.49 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระหว่าง 1.12– 1.39
1.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและความเหมาะสมของตัวแปรองค์ประกอบของ
ชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้วยค่า KMO โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์สถิติขั้นสูง คือ สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้ประเภทการ
วิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยทดสอบความสั มพั นธ์ ระหว่าง
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ตัวแปร และความเหมาะสมของตัวแปรองค์ประกอบ ด้วยค่า KMO และการทดสอบ Barlett’s Sphericity
Test
การวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ขั้นตอนนี้เป็น
การน าความคิ ดเห็นของผู้ให้ ข้อมู ลทั้ งหมดมาวิ เคราะห์องค์ ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor
analysis) เพื่อให้ทราบองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ตามลาดับขั้นตอน ต่อไปนี้
ทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองค่า คือ
1) ค่ า KMO และ Bartlett’s Test โดยดู ค่ า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy) ที่มีค่ามาก (เข้าใกล้หนึ่ง) และ
2) ค่าที่ใช้ทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity:
H0: ตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไม่มีความสัมพันธ์กัน
H1: ตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา
เขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนัยสาคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
0.5 (Sig ≤ .05) ว่า ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ ดังปรากฏในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
sig

.863
17832.315
2701
.000

จากตารางที่ 4.6 พบว่า จากการทดสอบ ค่ า MSA ตามวิธี ของ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .863 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 74 ตัวแปรของชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ทางวิ ชาชี พของโรงเรียนสตรี วั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ ส านั กงานเขตพื้ นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นั้นเป็นจานวนข้อมูลที่มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใช้สถิติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะว่าค่า KMO มีค่ามากกว่า .05 และ
เข้าใกล้ 1 และเมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity ซึ่งพบในลักษณะ
เดี ยวกั นคื อ ค่ า Chi-Square เท่ ากั บ 17832.315 ค่ า Significance เท่ ากั บ .000 ซึ่ งน้ อยกว่ า .05 จึ ง
ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่งแสดงว่า ค่าเมททริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ทั้ง 74 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทาให้สามารถนาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
(factor analysis) ได้
ท าการสกั ด ปั จ จั ย (factor extraction) ด าเนิ น การโดยวิ ธี วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลั ก
(principle component analysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบอ๊อบลีค (oblique rotation) (แบบมุ ม
แหลม) ด้วยวิธีโพรแมกซ์ (Promax rotation) โดยผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบที่มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งเป็นค่าน้าหนักที่มีนัยสาคัญในทาง
ปฏิ บั ติ (practically significant) มี ค่ าไอเกน (eigen values) ที่ มี ค่ ามากกว่า 1 และมี ตั วแปรในแต่ ละ
องค์ ประกอบจ านวนตั้ งแต่ 3 ตั วแปรขึ้นไป ตามเกณฑ์ ของไกเซอร์ (Kaiser’s Criterion) ซึ่งได้ จ านวน
องค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 องค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 2
องค์ประกอบ
(component)
1
2
3
4
5
6

Extraction Sums of Squared Loadings
ค่าความแปรปรวน ค่าความแปรปรวน ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร
ร้อยละ
สะสม ร้อยละ
(Eigen values)
(% of variance)
(Cumulative %)

20.741
14.457
6.161
4.234
3.221
2.309

28.029
19.536
8.326
5.722
4.353
3.120

28.029
47.565
55.891
61.613
65.966
69.085

Rotation sums of
squared loadings

19.630*
14.104*
9.522*
5.571*
4.516*
4.721*
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ตารางที่ 4.7(ต่อ)
องค์ประกอบ
(component)
7
8
9
10
11
12

Extraction Sums of Squared Loadings
ค่าความแปรปรวน ค่าความแปรปรวน ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร
ร้อยละ
สะสม ร้อยละ
(Eigen values)
(% of variance)
(Cumulative %)

2.201
1.592
1.495
1.344
1.084
1.019

2.974
2.151
2.020
1.816
1.465
1.377

72.060
74.211
76.231
78.047
79.512
80.889

Rotation sums of
squared loadings

5.989*
4.317*
2.441
2.741
3.177
4.354

* องค์ประกอบที่มีจานวนตัวแปร 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 0.50 ขึ้นไป

จากตารางที่ 4.7 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเก็น (eigen values) มากกว่า 1 มีจานวน
12 องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมดร้อยละ 80.889 แต่เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป มีค่าไอเก็น (eigen
values) มากกว่ า 1 และมี ตั ว แปรอธิ บ ายองค์ ป ระกอบตั้ ง แต่ 3 ตั ว ขึ้ น ไป พบว่ า มี เ พี ย ง
8 องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ องค์ประกอบที่ 1-8 ส่วนองค์ประกอบที่ 9-12
ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรที่ 3, 5, 18, 48 และ 62
สาหรับองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 8 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1-8 นั้น
ซึ่งหมุนแกนแล้ว องค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเก็น (Eigen values) สูงสุดเท่ากับ 19.630 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 28.029 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าไอเก็น (Eigen values) มีค่าเท่ากับ
14.104 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้ งหมดได้ ร้อ ยละ 19.536 องค์ ประกอบที่ 3 มี ค่ าไอเก็ น
(Eigen values) มีค่าเท่ากับ 9.522 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 8.326 และ
องค์ประกอบอื่น ๆ มีค่าไอเก็น (Eigen values) และความสามารถใช้ในการอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดค่อยๆ ลดลงตามลาดับ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบแล้ว พบว่า สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ทั้งหมดร้อยละ 74.211 (28.029+19.536+8.326+5.722+4.353+
3.120+2.974+2.151) เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้วิจัยได้เรียงลาดับที่องค์ประกอบ ดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 องค์ ป ระกอบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ท างวิ ชาชี พ ของโรงเรี ยนสตรี วั ดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
องค์ประกอบที่

จานวนตัวแปร

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor loading)

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

11
16
23
4
3
5
3
4
69

.623-.871
.701-.950
.639-.923
.803-.867
.585-.760
.542-.731
.506-.879
.527-.813
.506-.950

จากตารางที่ 4.8 พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ 8 องค์ ป ระกอบ คื อ
องค์ ป ระกอบที่ 1 มี จ านวนตั วแปร 11 ตั วแปร มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ อยู่ ระหว่ าง .623-.871
องค์ ป ระกอบที่ 2 มี จ านวนตั วแปร 16 ตั วแปร มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ อยู่ ระหว่ าง .701-.950
องค์ ป ระกอบที่ 3 มี จ านวนตั วแปร 23 ตั วแปร มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ อยู่ ระหว่ าง .639-.923
องค์ ป ระกอบที่ 4 มี จ านวนตั ว แปร 4 ตั ว แปร มี ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ อยู่ ร ะหว่ าง .803-.867
องค์ ป ระกอบที่ 5 มี จ านวนตั ว แปร 3 ตั ว แปร มี ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ อยู่ ร ะหว่ าง .585-.760
องค์ ป ระกอบที่ 6 มี จ านวนตั ว แปร 5 ตั ว แปร มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ อยู่ ร ะหว่ า ง .542-.731
องค์ ป ระกอบที่ 7 มี จ านวนตั ว แปร 3 ตั ว แปร มี ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ อยู่ ร ะหว่ าง .506-.879
องค์ ป ระกอบที่ 8 มี จ านวนตั ว แปร 4 ตั ว แปร มี ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ อยู่ ร ะหว่ าง .527-.813
รวมจ านวนตั วแปรทั้ งสิ้ น 69 ตั วแปร มี ค่ าน้ าหนั กองค์ ประกอบอยู่ ระหว่ าง .506-.950 มี ตั วแปรที่ ไม่
เข้าเกณฑ์ จานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรที่ 3, 5, 18, 48 และ 62 ได้ผลการวิเคราะห์ค่าน้าหนักของ
องค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และตั้งชื่อองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบได้ดังแสดง
ในตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปร
54 การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
57 การบริหารการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ
หลักการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บและ
53
การนามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี
การประชุมหาทางออกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
52
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
56 การแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติ
เน้นหลักการ สื่อสารแบบสองทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
51
เกื้อกูลระหว่างกัน
การสนับสนุนการเรียนรูข้ องกลุ่ม และบุคคลอย่างเท่า
55
เทียมกัน
การปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็นของการศึกษาและการ
47
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยน
44
แก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน
46 การส่งเสริมแหล่งเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
49 การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) = 9.522
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
= 8.326

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.871
.851

อันดับ
1
2

.838

3

.827

4

.806

5

.761

6

.746

7

.682

8

.664

9

.646
.623

10
11

จากตารางที่ 4.9 พบว่ า องค์ ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้และพั ฒนาวิ ชาชี พ ซึ่ งมี
องค์ประกอบที่สังเกตได้ จานวน 11 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .623 ถึง .871
มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 9.522 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบ
เท่ากับ 8.326 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 11 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 1
ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ”
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
ตัวแปร

ตัวแปรที่ศึกษา

การมีสว่ นร่วมในการบริหาร ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ
และร่วมประเมินผล
34 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
32 การวางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
38 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
30 การเรียนรู้ของทีม
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุ
35
เป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรูร้ ว่ มกัน
39 การรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน
40 การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
การทางานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนในการ
33
เรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน
37 การเรียนรูร้ ่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้
31 การสร้างความตระหนักร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน
41 ทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
28 ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง
43 การแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกันและมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
29 ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
42 มีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) = 14.104
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
= 19.536
36

ค่าน้าหนัก
อันดับ
องค์ประกอบ
.950

1

.928
.924
.915
.914

2
3
4
5

.910

6

.908
.896

7
8

.883

9

.876
.875
.820
.800
.760
.730
.701

10
11
12
13
14
15
16

จากตารางที่ 4.10 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีมซึ่งมีองค์ประกอบที่สังเกตได้
จานวน 16 ตั วแปร มี ค่ าน้ าหนักขององค์ ประกอบที่ สั งเกตได้ ตั้ งแต่ .701 ถึง .950 มี ค่ าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 14.104 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ19.536 ซึ่งแสดงว่า
องค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 16 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 2 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อ
องค์ประกอบที่ 2 ว่า “การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม”
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม
ตัวแปร
13
14
25
20
12
22
17
23
9
15
7
2
21
6
11
4
27
10
1

ตัวแปรที่ศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
การประยุกต์ใช้ความรู้
การคิดอย่างเป็นระบบ
การควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้นาที่ดี
การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นา
การให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของตนเองและ
วางแผน
การประยุกต์การเรียนรู้ทเี่ กิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
ความรอบรู้แห่งตน
การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
การสร้างความสัมพันธ์
ความมุ่งมั่นแห่งตน
ร่วมเป็นผู้นา
การมีทกั ษะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารทีด่ ี
การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน
การกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
ความเป็นผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปัน
ผู้นาทางนวัตกรรมและการวิจัย
ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลักการมีผู้นาที่ดีมีทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา

8 รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง
26 หลักความสนใจ
24 เป็นผู้นาในการสรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
19 การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) = 19.630
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
= 28.029

ค่าน้าหนัก
อันดับ
องค์ประกอบ
.923
1
.921
2
.921
3
.921
4
.919
5
.917

6

.914
.907
.906
.904
.899
.890
.878
.866
.863
.859
.855
.829

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

.809

19

.804
.792
.676
.639

20
21
22
23
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม ซึ่งมีองค์ประกอบที่สังเกตได้
จ านวน 23 ตั ว แปร มี ค่ า น้ า หนั ก ขององค์ ป ระกอบที่ สั ง เกตได้ ตั้ ง แต่ .639 ถึ ง .923 มี ค่ า ความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 19.630 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบ
เท่ า กั บ 28.029 ซึ่ ง แสดงว่ า องค์ ป ระกอบที่ สั ง เกตได้ ทั้ ง 23 ตั ว แปร สามารถร่ ว มกั น อธิ บ าย
องค์ประกอบที่ 3 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 3 ว่า “การเป็นผู้นาร่วม”
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ตัวแปร
74

ตัวแปรที่ศึกษา

สร้างวิสัยทัศน์ร่วม
การสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียน
73
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
72
วิชาชีพ
71 การสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) = 5.571
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
= 5.722

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.867

อันดับ
1

.865

2

.856

3

.803

4

จากตารางที่ 4.12 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 การมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันซึ่งมีองค์ประกอบที่สังเกตได้
จานวน 4 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .803 ถึง .867 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 5.571 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 5.722 ซึ่งแสดง
ว่าองค์ ประกอบที่ สังเกตได้ ทั้ ง 4 ตั วแปร สามารถร่ วมกั นอธิ บายองค์ ประกอบที่ 4 ได้ ดี ที่ สุ ด ผู้ วิจั ย
จึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า “การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน”
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
ตัวแปร

ตัวแปรที่ศึกษา

64
63

โครงสร้างสนับสนุนชุมชน
เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้
การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมในเชิงบวกทั้งภายในและ
69
ภายนอก
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) = 4.721
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
= 3.120

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.760
.666
.585

อันดับ
1
2
3

จากตารางที่ 4.13 พบว่ า องค์ ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้ า งการบริห ารชุ ม ชน ซึ่งมี
องค์ประกอบที่สังเกตได้ จานวน 3 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .585 ถึง .760
ซึ่ งมี ค่ าความแปรปรวนขององค์ ประกอบเท่ ากั บ 4.721 และมี ค่ าร้ อ ยละของความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 3.120 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่ สังเกตได้ ทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบที่ 5 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 5 ว่า “การกาหนดโครงสร้างการบริหาร
ชุมชน”
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
ตัวแปร
66
67

ตัวแปรที่ศึกษา

ชุมชนกัลยาณมิตร
ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหาร
65
จัดการชุมชนทีด่ ี
68 การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้
70 วัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) = 4.516
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
= 4.353

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.731
.705

อันดับ
1
2

.686

3

.619
.542

4
5
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ซึ่งมีองค์ประกอบที่
สังเกตได้ จ านวน 5 ตั วแปร มี ค่ าน้ าหนั กขององค์ ประกอบที่ สั งเกตได้ ตั้ งแต่ .542 ถึง .731 มี ค่ าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 4.516 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ
4.353 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 5 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 6 ได้ดี
ที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 6 ว่า “การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร”
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ
ตัวแปร

ตัวแปรที่ศึกษา

45

ติดตามผลจากการลงมือทาและเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด
16
และสภาพปัจจุบัน
50 หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผล
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) = 5.989
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
= 2.974

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.879

อันดับ
1

.715

2

.506

3

จากตารางที่ 4.15 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ ซึ่งมีองค์ประกอบที่
สังเกตได้ จานวน 3 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ สังเกตได้ตั้งแต่ .506 ถึง .879 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 5.989 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ
2.974 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 7 ได้ดี
ที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 7 ว่า “การติดตามผลความสาเร็จ”
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
61 การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์
.813
58 การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
.641
59 การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพือ่ การเรียนรู้ของนักเรียนและครู
.533
60 การกาหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์
.527
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) = 4.317
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
= 2.151
ตัวแปร

ตัวแปรที่ศึกษา

อันดับ
1
2
3
4
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จากตารางที่ 4.16 พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ 8 การรายงานผลลั พ ธ์ ก ารบริ ห ารชุ ม ชนซึ่ งมี
องค์ประกอบที่สังเกตได้จานวน 4 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .527 ถึง .813 มี
ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 4.317 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบ
เท่ากับ 2.151 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 8
ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 8 ว่า “การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน”
หลังจากทาการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัม ภ์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 2
ผู้วิจัยได้นามาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งได้ผลดังนี้
ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
วัตถุประสงค์ในการสร้างรูปแบบ
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้ เรี ยนของโรงเรียนสตรี วั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ให้กับโรงเรียนได้นาไปใช้
2. เพื่อให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์นารูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไปใช้ได้
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานตามรูปแบบ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของโรงเรียนให้เป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน
3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ไปสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดประสิทธิภาพ
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บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทดังนี้
1. สร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเอง โดยศึกษาทาความเข้าใจ
คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในส่วนของ
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และวิธีการดาเนินงานให้เข้าใจอย่างชัดเจน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน
ตลอดจน ผู้ มี ส่ว นเกี่ ยวข้อ งในการมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบฯ
3. เป็นผู้นาในการวางแผนและร่วมกันสร้างข้อตกลงในการดาเนินงานร่วมกันในการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามคู่มือ
ตลอดจนร่วมอภิปรายถึงรายละเอียดการดาเนินงาน และวางแผนเตรียมการด้านวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ระยะเวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
4. มอบหมายหน้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบให้ ค รู ผู้ ส อน และบุ ค ลากร โดยก าหนดบทบาท หน้ า ที่
ทบทวนการดาเนินงานตามรายละเอียดของการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนการติดตามการ
ดาเนินงาน
5. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานหรือเครือข่ายร่วมพัฒนาอื่น เพื่อร่วมอานวยความสะดวก
และสนับสนุนด้านต่ าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานด้ านการพั ฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความเหมาะสม บริหารงานด้วยความเสมอภาค และ
ยุติธรรม สร้างวัฒนธรรมคุณ ภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
7. ติดตาม นิเทศ การดาเนินงานตามคู่มือประชุมร่วมกับบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ผลการประเมิน จากคณะกรรมการประเมิ น และวิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิน งาน ให้ข้อ เสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
8. มี ค วามสามารถในการท างานเป็ น ที ม ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ปฏิ บั ติ ง านแบบกั ล ยาณมิ ต ร มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ครูผู้สอน มีบทบาทดังนี้
1. ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ในภาพรวม และขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยเฉพาะขั้นวิธีดาเนินการ เพื่อให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
2. เอาใจใส่ รับผิดชอบในงานที่ตนได้รับมอบหมายไว้และทางานอย่างเต็มความสามารถมี
การทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรีย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ชัดเจน นาไปสู่การปฏิบัติได้
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนา และดาเนินการตามองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรีย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
5. พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้
มีความสามารถในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพ ใช้ศักยภาพในการทางานอย่างเต็มที่
6. จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
7. มีส่วนร่วมในการประเมินผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นักเรียน มีบทบาทดังนี้
1. รับฟัง เพื่อตระหนัก และทาความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน
2. เสนอความต้องการของนักเรียน ในด้านการจัดกิจกรรมพัฒ นาคุณ ภาพนักเรียนด้าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมด้วยความเต็มใจรับทราบผล
การตรวจสอบ และผลการดาเนินงาน
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1. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 69 ตัวแปร สามารถกาหนดเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถ
สร้างเป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ดังนี้
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถนามาพัฒนาเป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
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ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.1
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(Professional Learning Community : PLC)

ภาพที่ 4.1 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากภาพที่ 4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บ
การน ามาใช้ ขององค์ ค วามรู้ที่ ดี และการแบ่ ง ปั น บทเรี ย นออนไลน์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ซึ่งมี แนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
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1.1 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้วยบริบทชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่มีการทางานร่วมกัน โดยมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการ ผ่านการประเมิน ระดั บชาติเพื่ อนามาใช้ในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพ
1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียน
การสอน การวัด และประเมินผล และผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)
ตามแนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารที่จาเป็นสาหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันพัฒนาสมาธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.5 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพโดยใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.6 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพแบบนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง
1.7 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
1.8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณ ภาพเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.9 ผู้บริหารนาหลักการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพมาปรับใช้ตามแนวทางการ
ดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.10 ผู้บริห ารส่งเสริมให้ค รูผู้ ส อนพั ฒ นาการเรีย นการสอนทั้ ง 8 กลุ่ ม สาระการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามหลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
สื่อสาร 2 ภาษาตามบริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างเข้มข้นตามข้อเสนอแนะของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
1.11 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยได้มีการเผยแพร่ในหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับ
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องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
การมี ส่ ว นร่ ว ม รวมพลั งของที ม หมายถึง การวางแผนและก าหนดเป้ าหมายร่ วมกั น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่า งบุ ค คล การเรีย นรู้ ของที ม หลั ก การมี ส่ วนร่ วม ร่ วมกั น รั บ ผิ ด ชอบ
การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทางานร่วมกัน ในการร่วมมือกันปฏิบัติงาน
การเรียนรู้ร่วมกัน และในการประยุกต์ใช้ความรู้ การสร้างความตระหนักร่วมกัน ทีมและเครือข่าย
การเรียนรู้ ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง และมีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ซึ่งมีแนวทาง
การดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ผู้ บ ริ ห ารเปิ ด โอกาสให้ ค รู ผู้ ส อน บุ ค ลากร คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผู้ ป กครองนั ก เรีย น และผู้ น าชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร ร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มปฏิ บั ติ
ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล
2.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
และผู้นาชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
และผู้นาชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการวางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
2.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
และผู้นาชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
2.5 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
และผู้นาชุมชนจัดกลุ่มย่อยในรูปของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการเรียนรู้เป็นทีม ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นทีมงานเพื่อการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
2.6 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
และผู้นาชุมชนประสานความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้รว่ มกัน
2.7 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน
2.8 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทางาน
ร่วมกัน
2.9 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการทางานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคน
ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน
2.10 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.11 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการสร้างความตระหนักร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน
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2.12 ผู้บริหารและครูผู้สอนสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ
องค์กรอื่น ๆ
2.13 ผู้บริหารและครูผู้สอนปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วม
พลังในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.14 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนในการแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกันและมีการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.15 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
2.16 ผู้ บ ริห าร ครูผู้ ส อน บุ ค ลากร คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ ป กครอง
นักเรียน และผู้นาชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม
การเป็นผู้นาร่วม หมายถึง การปฏิบัติส่วนบุคคล การประยุกต์ใช้ความรู้ การคิดอย่างเป็น
ระบบ การควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้นาที่ดี การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นา การ
ให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของตนเองและวางแผน การประยุกต์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ความรอบรู้แห่งตน การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความสัมพันธ์
ความมุ่งมั่นแห่งตน ร่วมเป็นผู้นา การมีทักษะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการสื่อ สารที่ดี การ
สนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน การกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ ความเป็นผู้นาที่สนับสนุน
และแบ่งปันผู้นาทางนวัตกรรมและการวิจัย ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักการมีผู้นา
ที่ดี รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง หลักความสนใจ แบบแผนความคิดอ่าน การมีความคิด
สร้างสรรค์แบบกลุ่ม ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร
จัดการชุมชนที่ดี
3.2 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้คิดอย่างเป็นระบบในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
3.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้นาที่ดี
3.5 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นาระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง
และนักเรียน
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3.6 ผู้บริหารให้อิ ส ระแก่ ครูในการพั ฒ นาความเป็นผู้ นาของตนเองและวางแผนการจั ด
การเรียนการสอนตามแนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.7 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ประยุกต์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักเรียน
3.8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาความรอบรู้แห่งตนโดยการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นต้น
3.9 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนรวบรวมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพตาม
แนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.10 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างความสัมพั นธ์อันดี ระหว่างกัน ระหว่างบุคลากร
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน
3.11 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างความมุ่งมั่นแห่งตน
3.12 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้นาร่ วมกันในการพัฒนาโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.13 ผู้บริหารและครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีทักษะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
การสื่อสารที่ดี
3.14 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้นาร่วมกัน
3.15 ผู้บริหารพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้ โดยยึ ด หลั ก แนวทางชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท าง
วิชาชีพ การสนับสนุน การกระจายอานาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู และบุคลากร
3.16 ผู้บริหารมีความเป็นผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปันให้กับครูผู้สอน และบุคลากร
3.17 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาความเป็นผู้นาทางนวัตกรรมและการวิจัย
เช่น นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น
3.18 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.19 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่มีหลักการเป็นผู้นาที่ดี มีทักษะการคิด การคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.20 ผู้บริหารและครูผู้ส อนพั ฒ นารูปแบบความคิ ดและมุ มมองที่ เปิด กว้าง และเปิด รับ
คาแนะนาแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอ
3.21 ผู้บริหารและครูผู้สอนสนใจในการเสริมสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.22 ผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นผู้นาในการสรรสร้างนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทาง
วิชาชีพ และสิ่งใหม่ ๆ ตามยุคสมัยอยู่เสมอ
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3.23 ผู้บริหารและครูผู้สอนคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม ร่วมกันนาเสนอความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการสร้างภาพ
ความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองและของงานบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึง่ มี
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ดังนี้
ภายในปี 2563 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนวิถีแห่งความพอเพียง
4.2 ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกัน สร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 ผู้บริหาร และครูผู้สอนมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.4 ผู้บริหาร และครูผู้สอนสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีดังนี้
4.4.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.4.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
4.4.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4.4.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
4.4.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
4.4.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
4.4.7 เข้าใจเรียนรู้ก ารเป็นประชาธิปไตย อัน มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ นประมุ ขที่
ถูกต้อง
4.4.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จกั การเคารพผู้ใหญ่
4.4.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
4.4.10 รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
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4.4.11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
4.4.12 คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ค่านิยมของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดังนี้
4.4.13 มีวินัย และรับผิดชอบในหน้าที่
4.4.14 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
4.4.15 เรียนรู้และทางานเป็นทีม
4.4.16 สามัคคี มีน้าใจ
คุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน 8 ประการ ของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ มีดังนี้
4.4.17 ขยัน หมั่นเพียร อดทนเรียนรู้
4.4.18 อดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า
4.4.19 ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้
4.4.20 สร้างวินัย ให้ตนเอง คนรอบตัว
4.4.21 รู้กาลเทศะ สุภาพ นอบน้อม
4.4.22 รักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ
4.4.23 รักสามัคคี มีเหตุผล ยอมรับกัน
4.4.24 การแบ่งปัน ล้าเลอค่า พาสุขใจ
เป้าหมายของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดงั นี้
4.4.25 นักเรียนมีความรู้และทักษะนาไปใช้ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
และนาไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ
4.4.26 นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข
4.4.27 นักเรียนตระหนักถึงหน้ าที่ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.4.28 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และนาผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4.4.29 โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน หมายถึง การกาหนดเงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ โครงสร้างสนับสนุนชุมชน การจัดสภาพที่เอื้ออานวย สิ่งแวดล้อมเชิงบวก
และการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
5.1 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
5.1.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ โรงเรีย นจั ดโครงสร้างองค์ การชุ ม ชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพแบบมีส่วนร่วม และมุ่งความยั่งยืนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5.1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชนเพื่อลด
ความขัดแย้งระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง
5.1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพภายใต้โครงสร้างอานาจเชิงคุณธรรม
ที่มาจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อร่วมพัฒนาของครู ผู้บริหาร นักการศึกษาที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง
5.2 เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน
ดังนี้
5.2.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก
5.2.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเน้นความคล่องตัวในการดาเนินการจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นที่อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน
5.3 การสนั บ สนุ นปั จ จั ย แวดล้ อ มในเชิ งบวกทั้ งภายในและภายนอก ซึ่ ง มี แนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
5.3.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการเป็นโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์
5.3.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อ
การด าเนิ น การของชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เช่ น เวลา สถานที่ ขนาดชั้ น เรี ย น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ และอื่น ๆ ตามความจาเป็น และบริบทของแต่ละชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร หมายถึง การประสานเชื่อมโยง ความรู้ ประสบการณ์ ของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนความ
ชุมชนกัลยาณมิตร ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรม และมี
การบริหารจัดการชุมชนที่ดี การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้ และวัฒนธรรมความ
ร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
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6.1 ชุมชนกัลยาณมิตร ได้แก่
6.1.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกันเพื่อ
ลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู
6.1.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างความศรัทธาร่วมกันตามหลักปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
6.1.3 ผู้บริหารเสริมสร้างความรู้สึก ความผูกพันให้บุคลากรตระหนักถึงประโยชน์ของ
การจัดการศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาโรงเรียนและ
สังคม
6.1.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรร่วมกันส่งเสริมความเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปกับวิถีชีวิตตนเอง วิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพื้นฐานสาคัญของสังคมฐานการ
พึ่งพาตนเอง
6.1.5 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความไว้วางใจครูผู้สอน และบุคลากร เคารพซึ่งกันและกันในการ
ดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6.2 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่
6.2.1 ผู้บ ริหาร ครูผู้ สอน และบุคลากรส่ งเสริม การสร้างวิถีและวัฒ นธรรมการอยู่
ร่วมกัน และร่วมกันทางานแบบอุทิศตนเพื่อการดาเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
6.2.2 ผู้บริหาร ครูผู้ สอน และบุค ลากรมุ่ งเน้นความเป็น ชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพ ที่มีความสุข ทั้งการทางานและการอยู่ร่วมกันตามวัฒนธรรมแบบเปิดเผย โดยการบริหาร
จัดการองค์กรให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือปลอดการใช้อานาจกดดันตามแนวทางการจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6.2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้
6.3 หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ได้แก่
6.3.1 ผู้ บ ริห ารและครู ผู้ ส อนยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร และปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6.3.2 ผู้ บ ริห ารส่ งเสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการน าไปใช้ ในการ
ดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6.3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอน และบุคลากรยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา
มุทติ า อุเบกขา) เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก
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องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ
การติดตามผลความสาเร็จ หมายถึง การติดตามผลจากการลงมือทาและเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน หลักการสร้าง
เครือข่ายและการติดตามผล ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
7.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมโดยเน้นการปฏิบัติ
7.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลเรียนรู้ของนักเรียน และประเมินผลตาม
สภาพจริง
7.3 ผู้บริหารสร้างเครื่องมือติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพ
ปัจจุบัน
7.4 ผู้บริหารสร้างเครือข่าย และการติดตามผลโดยประเมินผลจากปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
การรายงานผลลั พ ธ์ ก ารบริ ห ารชุ ม ชน หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การประชุมหาทางออก
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและครู การกาหนดกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม
และบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน การมุ่งการเรียนรู้ การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ การกาหนดความผูกพัน
ต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์ และการจัดการความรู้ ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
8.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน และรางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ
8.2 ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและครู
8.3 ผู้บริหารและครูผู้ส อนร่วมกันกาหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์
เพื่อการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ในลาดับต่อไป ซึ่งร่วมกันสร้างกลยุทธ์ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และรางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ
โดยความร่วมมือ กันระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้นาชุมชน และนักเรียน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและ
เอื้อต่อการเรียนรู้
การนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ในการนารูปแบบไปใช้ให้บังเกิดผลสาเร็จและเป้าหมายได้ ควรทาความเข้าใจและศึกษา
แนวทางการนาไปใช้ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กับโรงเรียนอื่น ๆ
เพื่ อนาผลการเปรียบเที ยบมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นเพื่อแสดงถึงการรวมพลัง
ของครู และนักการศึกษาที่เป็นผู้นาร่วมกันทางานร่วมกันเป็นทีมมุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพ
ภายใต้โครงสร้างอานาจทางวิชาชีพและอานาจเชิงคุณธรรมที่มาจากการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนา ร่วม
พัฒนาของครู ผู้บริหารนักการศึกษาภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไป
3. ในการดาเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 2 จะประสบ
ความสาเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ครู นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง แต่ ล ะภาคส่ ว นมี บ ทบาทส าคั ญ ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 4.2
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ขั้นตอนการนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการนารูปแบบชุมขนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์: อาลัย พรหมชนะ: 2561
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่ มื อการใช้ รูปแบบชุม ชนแห่งการ
เรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรีย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขั้นตอนนี้ เป็นการนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 2 ที่ได้มาตรวจสอบยืนยันโดยวิธีการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบ ให้ข้อเสนอแนะ สรุปแนวทางการดาเนินงานของรูปแบบ
อภิปราย และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.17 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
รายการ
องค์ประกอบของรูปแบบ
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 2 การมีสว่ นร่วม รวมพลังของทีม
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม
องค์ประกอบที่ 4 การมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
องค์ประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบ
บทที่ 1 บทนา ได้แก่ ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ในการ
สร้างรูปแบบ วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ความเหมาะสม
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ร้อยละ
5
5
5
5
5
5
5
5

-

100
100
100
100
100
100
100
100

5

-

100

156
ตารางที่ 4.17 (ต่อ)

รายการ
บทที่ 2 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
บทที่ 3 การนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สู่การปฏิบัติ
บทที่ 4 การกากับ ติดตาม และประเมินผล
รายการอ้างอิง

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ความเหมาะสม
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ร้อยละ
5
100

5

-

100

5
5

-

100
100

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นพ้องต้องกัน โดยมีความคิดเห็นว่า
รูปแบบและคู่ มือการใช้ รูปแบบชุ มชนแห่งการเรียนรู้ท างวิ ชาชี พ เพื่ อ ยกระดั บคุ ณ ภาพผู้ เรีย นของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2 มีความเหมาะสม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้ข้อเสนอแนะในการนามา
ปรับปรุงแก้ไขสู่การมีรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบที่มีความชัดเจนมากขึ้น
สรุปได้ว่า รูปแบบและคู่ มื อการใช้ รูปแบบชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท างวิช าชีพ เพื่ อ ยกระดั บ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถั ม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความเหมาะสม
ตอนที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.1 การทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ดาเนินการดังนี้
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 124 คน
2. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไปทดลองใช้
3. ดาเนินการทดลองใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุ ณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ตลอดปีการศึ กษา 2561 ซึ่งในการดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบชุ มชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพ เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นั้น ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน เสริมแรงให้กาลังใจ
แก่ผู้รับผิดชอบ ให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย มีการนิเทศ กากับ ติดตามผล ให้คาปรึกษา
แนะนาอย่างกัลยาณมิตรจากผู้บริหาร ตลอดจนให้คาปรึกษาหารือด้านการปฏิบัติ งานแก่ผู้รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการบริหารแบบวงจร PDCA
4. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
6. สรุปผลและรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
3.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
3.2.3 ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน
1. ผลสัม ฤทธิ์ ท างวิช าการของนั ก เรีย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 1-6 ก่ อ นและหลั ง การใช้
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตารางที่ 4.18 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพละศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาฯ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
รวมเฉลี่ย

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ
(ปีการศึกษา
(ปีการศึกษา 2561)
2560)
42.27
52.53
56.57
75.58
77.09
92.11
88.10
90.89
93.79
96.95
69.62
80.95
53.23
64.61
65.12
83.43
68.22
79.63

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น
10.26
19.01
10.02
2.79
3.16
11.33
11.38
18.31
11.41

จากตารางที่ 4.18 พบว่า หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
เพิ่ ม ขึ้ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย รวมเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 11.41 โดยกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
มีค ะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นมากที่ สุด ร้อ ยละ 19.01 รองลงมาเป็น กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.31 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 ตามลาดับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560-2561
จากภาพที่ 4.3 พบว่า หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น (รายละเอียดตามภาคผนวก ง)
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณ ภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบระดั บชาติ (O-NET) ของนั กเรี ยนระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่ 3 และนั กเรี ยน
ระดั บชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่ อยกระดั บ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินู ปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2560 – 2561 โดยใช้ก ารเปรียบเที ยบกั บ
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
ปี 2560 ปี 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
63.79 72.25
ภาษาอังกฤษ
39.96 39.80
คณิตศาสตร์
41.31 46.27
วิทยาศาสตร์
38.23 44.01
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
68.35 66.08
สังคมศึกษาฯ
44.37 41.24
ภาษาอังกฤษ
45.08 45.42
คณิตศาสตร์
40.23 49.82
วิทยาศาสตร์
36.88 36.03
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับพื้นที่
ระดับประเทศ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561
53.42
37.53
33.44
35.48

60.40
36.51
36.82
39.31

53.89
36.45
33.46
35.65

61.21
35.33
36.77
39.65

48.29
30.45
26.30
32.28

54.42
29.45
30.04
36.10

55.82
38.71
39.65
33.66
33.98

54.42
38.45
43.27
41.64
34.80

54.96
38.20
35.93
31.20
32.65

53.83
38.04
39.86
39.20
33.64

49.25
34.70
28.31
24.53
29.37

47.31
35.16
31.41
30.72
30.51

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษามัธยมศึ กษา เขต 2 นัก เรียนระดั บชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 3 มีค ะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบ
ระดั บ ชาติ (O-NET) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ คณิ ต ศาสตร์ และ
วิท ยาศาสตร์ ปีก ารศึ ก ษา 2560 - 2561 สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ย ทั้ งระดั บ จั งหวัด และประเทศ และ
นั กเรียนระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 มี คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-NET) กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย สังคมศึ ก ษา ภาษาอังกฤษ คณิ ต ศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ปีการศึ กษา
2560 - 2561 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
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คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งได้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับดีและดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงในตาราง
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560- 2561
จานวนนักเรียน (คน)
ข้อที่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา
ทั้งหมด (คน) พอใช้
ดี
2,100/1
0
1
2560
2,104/2
0
0
1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2,053/1
0
0
2561
2,053/2
0
0
2,100/1
1
2
2560
2,104/2
0
3
2 ซื่อสัตย์สุจริต
2,053/1
0
2
2561
2,053/2
0
0
2,100/1
0 219
2560
2,104/2
0 120
3 มีวินัย
2,053/1
0 145
2561
2,053/2
0 155
2,100/1
0 358
2560
2,104/2
1 249
4 ใฝ่เรียนรู้
2,053/1
0 189
2561
2,053/2
0 296
2,100/1
0
0
2560
2,104/2
0
66
5 อยู่อย่างพอเพียง
2,053/1
0
0
2561
2,053/2
0
5
2,100/1
0 308
2560
2,104/2
0 242
6 มุ่งมั่นในการทางาน
2,053/1
0 171
2561
2,053/2
0 213

ดีเยี่ยม
2,099
2,083
2,050
2,051
1,772
2,079
2,048
2,048
1,879
1,963
1,905
1,896
1,740
1,834
1,861
1,755
2,090
2,018
2,050
2,046
1,791
1,841
1,879
1,838
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560- 2561
จานวนนักเรียน (คน)
ข้อที่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีการศึกษา
ทั้งหมด (คน)
พอใช้
ดี
2,100/1
0
0
2560
2,104/2
0
5
7 รักความเป็นไทย
2,053/1
0
0
2561
2,053/2
0
1
2,100/1
0
4
2560
2,104/2
0
3
8 มีจิตสาธารณะ
2,053/1
0
0
2561
2,053/2
0
3

ดีเยี่ยม
2,099
2,079
2,050
2,050
2,095
2,081
2,050
2,048

3. ผลงานนักเรียนด้านความสามารถทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลังจากการใช้รูปแบบ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้นาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเหรียญรางวัลดังนี้ ได้เหรียญทอง 35 เหรียญ เหรียญเงิน
37 เหรียญ เหรียญทองแดง 17 เหรียญ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 2 รายการ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ)
ทอง
35

เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
37
17
9
รวมรายการเข้ารวมแข่งขันทั้งสิ้น 98 รายการ

ตัวแทน
2

ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 2 รายการ
ลาดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

หมายเหตุ

1

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงธัญชนก อาจจะ ชนะเลิศ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ พรามจร
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์ อินทะพันธ์

2

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวธนพร ถนอมพุดซา ชนะเลิศ
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3.2 ความสาเร็จที่ เกิ ดจากการส่ งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ หน่วยงานภายนอก รับรอง
ความสาเร็จของครูและนักเรียน (รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ)
หลังจากการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่ อยกระดับคุณ ภาพผู้ เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้เกิดความสาเร็จและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
รางวัลแกนนาเยาวชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Mind Award 2017)
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 16 ปีการ
แข่งขันบาสเกตบอลรายการ OBEC – MONO CHAMPION CUP 2018 (รอบภาคนครหลวง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ OBEC –
SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ NCAA
PACIFIC RIM BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 2018
รางวั ล ชนะเลิ ศ รุ่ น อายุ 13 ปี และ 16 ปี การแข่ ง ขั น บาสเกตบอลรายการ
ELEVATE ANNUAL TOURNAMENT 2018
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี การ
แข่งขันบาสเกตบอลรายการ SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018 (รอบชิง
แชมป์ประเทศไทย)
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และ 16 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ SINGHA
3X3 BASKETBALL THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)
รางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปี และ 16 ปี
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ BASKETBALL PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN’S CUPS
2018 THAILAND 3X3 (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)
นางสาววรางคณา สิริสถาพรทรัพย์ นางสาวกรรณิการ์ ปิดกันภัย และนางสาวชลลดา สาลี
ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแข่งบาสเกตบอลรายการ U19 ชิงแชมป์ประเทศไทย
นางสาววรางคณา สิ ริ ส ถาพรทรั พ ย์ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/9 นั ก กี ฬ า
บาสเกตบอลโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุ 18 ปี
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 4.20 - 4.30 ดังนี้
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

รวม

43
81
124

34.68
65.32
100

รวม

11
35
47
31
124

8.84
28.18
37.57
25.41
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 31 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

87
70.17
37
29.83
รวม
124
100
จากตารางที่ 4.20 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ด้านเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 65.32
และเพศชาย จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.68
ด้านอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ
37.57 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 อายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน
31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41 และอายุต่ากว่า 31 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.84 ตามลาดับ

165
ด้านระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน
87 คน คิดเป็นร้อยละ 70.17 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124)
ข้อ

รายการ

1.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน/วิธีการจัดการเรียนรูข้ องครู
ตามแนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถการ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารที่จาเป็นสาหรับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนประชุมหาทางออกเกีย่ วกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
1.4 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนในการแบ่งปันบทเรียน
ออนไลน์สู่การปฏิบัติ
1.5 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพโดยใช้
การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.09

0.71

มาก

4.02

0.76

มาก

4.21

0.76

มาก

4.16

0.86

มาก

3.83

0.83

มาก

4.06

0.33

มาก

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
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ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124)
ข้อ

รายการ

2.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ และร่วม
ประเมินผล
2.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการ
วางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
2.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
2.5 ผู้บริหาร ครูผู้สอนจัดกลุม่ ย่อยเพื่อการเรียนรู้เป็นทีม
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงานเพื่อให้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.04

0.81

มาก

4.15

0.87

มาก

4.10

0.74

มาก

4.19

0.85

มาก

4.05

0.82

มาก

4.10

0.36

มาก

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ องค์ ประกอบที่ 2 การมี ส่วนร่วม รวมพลังของที ม ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม ของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
(n = 124)
ข้อ

รายการ

3.1 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้กบั นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3.2 ผู้บริหารให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของ
ตนเองและวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้นาร่วมกันในการ
พัฒนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
ทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้นาร่วมกัน
3.5 ผู้บริหารมีความเป็นผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปันให้กับ
ครูผู้สอน และบุคลากร
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.15

0.76

4.25

0.81

3.98

0.78

4.12

0.73

3.97

0.85

4.09

0.39

ระดับความ
พึงพอใจ

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้บริหารและผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิ ชาชี พ องค์ ป ระกอบที่ 3 การเป็ น ผู้ น าร่ ว ม ของโรงเรี ยนสตรีวั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124)
ข้อ

รายการ

4.1 ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์รว่ ม
4.2 ผูบ้ ริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้างภาพความเชือ่ มโยง
และทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
4.3 ผู้บริหาร และครูผู้สอนมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.4 ผู้บริหาร และครูผู้สอนสร้างค่านิยมและเป้าหมาย
ร่วมกัน
4.5 ผู้บริหารและครูผู้สอนปฏิบัติตนเองตามความมุ่งมั่นต่อ
ค่านิยมของการเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สามารถบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพได้
รวมเฉลี่ย

4.13

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.73

4.31

0.69

มาก

4.05

0.85

มาก

3.95

0.83

มาก

4.17

0.75

มาก

4.12

0.35

มาก

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ รูป แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหาร
ชุมชน ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124)
ข้อ

รายการ

5.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงสร้างองค์การชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม และมุ่งความ
ยั่งยืนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
5.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เน้น
รูปแบบทีมงานเป็นหลัก
5.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเน้นความคล่องตัวในการ
ดาเนินการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้
รูปแบบการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นทีอ่ ิสระในการ
สร้างสรรค์ของชุมชน
5.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศของ
ชุมชนเพื่อการเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพที่สมบูรณ์
5.5 ผู้บริหารสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดาเนิน
การของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.27

0.75

มาก

4.19

0.77

มาก

4.13

0.82

มาก

4.31

0.78

มาก

4.03

0.78

มาก

4.19

0.36

มาก

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ รูป แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124)
ข้อ

รายการ

6.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรใช้ความเป็น
กัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกันเพื่อลดความโดดเดี่ยว
ระหว่างการปฏิบัติงานสอนของครู
6.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างความศรัทธา
ร่วมกันตามหลักปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกัน
6.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรส่งเสริมการสร้างวิถี
และวัฒนธรรมการอยูร่ ่วมกัน และร่วมกันทางานแบบ
อุทิศตนเพื่อการดาเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
6.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างวัฒนธรรมร่วมมือ
กันที่เน้นไปที่การเรียนรู้
6.5 ผู้บริหารและครูผู้สอนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.19

0.82

มาก

4.07

0.87

มาก

4.13

0.81

มาก

4.10

0.81

มาก

4.11

0.86

มาก

4.12

0.35

มาก

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ รูป แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124)
ข้อ

รายการ

7.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการปฏิบัติ
7.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลเรียนรู้
ของนักเรียน และประเมินผลตามสภาพจริง
7.3 ผู้บริหารสร้างเครื่องมือติดตามผลจากการรวบรวมการ
ค้นหา การปฏิบัติที่ดี และสภาพปัจจุบัน
7.4 ผู้บริหารสร้างเครือข่าย และการติดตามผลโดยประเมินผล
จากปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึน้
7.5 ผู้บริหารมีการติดตามผลความสาเร็จของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.11

0.75

มาก

4.16

0.74

มาก

4.06

0.80

มาก

3.87

0.79

มาก

3.88

0.83

มาก

4.02

0.38

มาก

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124)
ข้อ

รายการ

8.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์
โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน
8.2 ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครู
8.3 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันกาหนดความผูกพัน
ต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อการพัฒนา
8.4 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันสร้างกลยุทธ์ของโรงเรียน
สตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
8.5 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีสว่ นร่วมในการรายงานผลลัพธ์
การบริหารชุมชน
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.04

0.70

มาก

4.10

0.77

มาก

4.16

0.83

มาก

4.09

0.80

มาก

4.25

0.81

มาก

4.13

0.35

มาก

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านกระบวนการนาไปใช้ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124)
ข้อ

รายการ

9.1 การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกัน
9.2 การให้ความรูโ้ ดยวิทยากรทาให้ได้รับความรู้สามารถ
นาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
9.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งมีความเหมาะสม
9.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยให้
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้
9.5 การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียนของผู้บริหารช่วย
ให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ดีขี้น
9.6 การสะท้อนผลร่วมกันหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพ
รวมเฉลี่ย

3.92

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.83

4.21

0.73

มาก

3.95

0.86

มาก

4.06

0.74

มาก

4.10

0.69

มาก

4.25

0.79

มาก

4.08

0.34

มาก

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ด้านกระบวนการนาไปใช้ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.34
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ รูป แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิช าชีพ ด้ านผลการใช้ รูปแบบ ของโรงเรีย นสตรีวัด มหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
(n = 124)
ข้อ

รายการ

10.1 ทาให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
สตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10.2 ช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10.3 ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
10.4 ทาให้ครูได้มีการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.12

0.76

มาก

4.24

0.72

มาก

4.05
3.87
4.07

0.80
0.90
0.40

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิ ชาชี พ ด้ า นผลการใช้ รูป แบบ ของโรงเรี ยนสตรี วั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.40
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ตารางที่ 4.31 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
รายการ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
ด้านการนาไปใช้
ด้านผลการใช้รูปแบบ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
4.06
4.10
4.09
4.12
4.19
4.12
4.02
4.13
4.08
4.07
4.10

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.33
0.36
0.39
0.35
0.36
0.35
0.38
0.35
0.34
0.40
0.36

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ในภาพรวม ผลรวมเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชี พ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมากทุกข้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ องค์ประกอบที่ 5 การ
กาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 รองลงมา
คื อ องค์ ประกอบที่ 8 การรายงานผลลั พธ์ การบริหารชุ มชน ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.13 ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.35 และน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2
2) สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 3) ศึกษาผลการ
ทดลองใช้รูปแบบชุ มชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพผู้เรีย นของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ
4) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีขั้นตอน
การวิจัยและวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
สรุปวิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
1.1 ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.2 นาข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) ใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จานวน 2 คน
1.3 ผู้วิจัยนาข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาสรุปเป็น
ตัวแปรที่ศึกษา และนาตัวแปรที่ได้นั้นไปดาเนินการสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ มีลักษณะ
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน
5 คน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ ค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 แล้ ว
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยา
เขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน
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30 คน แล้วน าผลที่ ได้ มาวิเคราะห์ หาค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) โดยวิธีการของครอนบาค พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.95 แล้วนา
แบบสอบถามฉบั บสมบู รณ์ ไปเก็ บข้ อมู ลกั บ ผู้ บริ หาร และครู ผู้ สอนโรงเรี ยนสตรี วั ดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 124 คน รวบรวมข้อมูล
นามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory factor analysis) เพื่ อ หาองค์ ป ระกอบของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 และตั้งชื่อองค์ประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
2.1 นาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2
จากขั้นตอนที่ 1 จั ดท ารูปแบบชุ มชนแห่งการเรีย นรู้ท างวิชาชีพ เพื่ อ ยกระดั บคุ ณ ภาพผู้เรีย นของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.2 จัดทาคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
2.3 นาเสนอรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยจัด สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จานวน 5 คน เพื่ อ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.1 ผู้บริหารจัด ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรีย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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3.2 ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศึกษาคู่มือการใช้
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.3 ดาเนินการตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ในปีการศึกษา 2561
3.4 ผู้วิจัยได้นิเทศแนวการปฏิบัติงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อสอบถามติดตาม สอบถามปัญหา และให้การช่วยเหลือ
3.5 หลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กับครูผู้สอนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทา
การสรุปผลการดาเนินงานตามรูปแบบโดยการวัดและประเมินผลจากคุณภาพผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
หลังจากทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จานวนทั้งหมด 124 คน โดย
ประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) แบบประเมินมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 –
1.00 นาแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต
จตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30
คน แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (Cronbach, 1990: 126) พบว่าได้ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .90 ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รายข้ อ และ
ภาพรวม
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ผลการวิจัย เรื่อ ง การยกระดั บคุ ณ ภาพผู้ เรียนโดยใช้ รูปแบบชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ท าง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ผู้วิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
1.1 ในภาพรวม ตั วแปรที่ ศึ กษาเกี่ ยวกั บองค์ ประกอบของชุม ชนแห่งการเรี ยนรู้ท าง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.70 ค่าเฉลี่ ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64
1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัม ภ์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 2
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
1.2.1 องค์ ป ระกอบที่ 1 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบที่สังเกตได้ จานวน 11 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .623 ถึง .871
ซึ่ งมี ค่ าความแปรปรวนขององค์ ประกอบเท่ ากั บ 9.522 และมี ค่ าร้ อ ยละของความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 8.326 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 11 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบที่ 1 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ”
1.2.2 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม ซึ่งมีองค์ประกอบที่
สังเกตได้ จานวน 16 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .701 ถึง .950 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 14.104 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบ
เท่ า กั บ 19.536 ซึ่ ง แสดงว่ า องค์ ป ระกอบที่ สั ง เกตได้ ทั้ ง 16 ตั ว แปร สามารถร่ ว มกั น อธิ บ าย
องค์ประกอบที่ 2 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 2 ว่า “การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม”
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1.2.3 องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม ซึ่งมีองค์ประกอบที่สังเกตได้ จานวน
23 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .639 ถึง .923 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 19.630 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 28.029
ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 23 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 3 ได้ดีที่สุด
ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 3 ว่า “การเป็นผู้นาร่วม”
1.2.4 องค์ ประกอบที่ 4 การมี วิ สั ยทั ศน์ ร่ วมกั น ซึ่ งมี องค์ ประกอบที่ สั งเกตได้
จานวน 4 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .803 ถึง .867 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 5.571 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 5.722 ซึ่งแสดง
ว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 4 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึง
กาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า “การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน”
1.2.5 องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่สังเกตได้ จานวน 3 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .585 ถึง .760 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 4.721 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ
3.120 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 5 ได้ดี
ที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 5 ว่า “การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน”
1.2.6 องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ซึ่งมีองค์ประกอบที่สังเกตได้
จานวน 5 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .542 ถึง .731 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 4.516 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 4.353 ซึ่งแสดง
ว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 5 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 6 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึง
กาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 6 ว่า “การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร”
1.2.7 องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สังเกตได้
จานวน 3 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .506 ถึง .879 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 5.989 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ได้มีค่าเท่ากับ 2.974
ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 7 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัย
จึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 7 ว่า “การติดตามผลความสาเร็จ”
1.2.8 องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่สังเกตได้ จานวน 4 ตัวแปร มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .527 ถึง .813 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 4.317 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ
2.151 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 8 ได้ดี
ที่สุด ผู้วิจัยจึงกาหนดชื่อองค์ประกอบที่ 8 ว่า “การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน”
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2. ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
2.1 จากการศึกษาแนวคิดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผล
การวิเคราะห์องค์ ประกอบ สามารถนามาพัฒนาเป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย
การจั ด การเรีย นรู้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การบริ ห ารการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาวิ ช าชี พ หลั ก การสร้ า งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บและการนามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี การประชุมหาทางออกเกี่ยวกับ
การจั ด กิ จ กรรมการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกั บผู้ เรีย น การแบ่ งปั นบทเรี ยนออนไลน์สู่ ก ารปฏิ บัติ เน้ น
หลักการ สื่อสารแบบสองทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูลระหว่างกัน การสนับสนุนการเรียนรู้ของ
กลุ่ม และบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน การปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็นของการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความ
ต้องการของนักเรียน การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1.2 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของที ม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
ครู ผู้ ส อน บุ คลากร คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และผู้ น าชุ ม ชนมี ส่ วนร่ วมในการบริ หาร ร่ วมคิ ด
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน วางแผน
และกาหนดเป้าหมายร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล มีการเรียนรู้ของทีม ประสานความร่วมมือ
ในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน ส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการ
ทางานร่วมกัน ทางานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ สร้างความตระหนักร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้
ของผู้เรียน สร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง แสวงหาความรู้
ทางวิชาชีพร่วมกันและมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงาน
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และมีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
2.1.3 องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ประยุกต์ใช้ความรู้ คิดอย่างเป็นระบบ ควบคุมเกณฑ์
มาตรฐานการเป็นผู้นาที่ดี สนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นา ให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็น
ผู้น าของตนเองและวางแผน ประยุกต์การเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ มี ความรอบรู้แห่งตน
รวบรวมความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ มีความมุ่งมั่นแห่งตน ร่วมเป็นผู้นา มีทักษะการเป็นผู้นา
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การเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารที่ดี สนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน กระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
ความเป็นผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปัน ผู้นาทางนวัตกรรมและการวิจัย ความมุ่งมั่นเพื่ อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง หลักการมีผู้นาที่ดีมีทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา รูปแบบความคิดและมุมมอง
ที่เปิดกว้าง มีความสนใจ เป็นผู้นาในการสรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์
แบบกลุ่ม
2.1.4 องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม การสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างค่านิยมและเป้าหมาย
ร่วมกัน
2.1.5 องค์ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน ซึ่งประกอบด้ว ย
โครงสร้างสนับสนุนชุมชน เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสนับสนุนปัจจัย
แวดล้อมในเชิงบวกทั้งภายในและภายนอก
2.1.6 องค์ ประกอบที่ 6 การเป็ นชุ มชนกั ลยาณมิ ตร ประกอบด้ วย การเป็ นชุ มชน
กัลยาณมิตรต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร มี หลัก การมีก รรมการชุม ชนที่ มี จริยธรรมและมี การ
บริหารจัดการชุมชนที่ดี การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้ และวัฒนธรรมความร่วมมือ
เพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้
2.1.7 องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ ประกอบด้วย ติดตามผลจาก
การลงมือทาและเรียนรู้จากการปฏิบัติ ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และ
สภาพปัจจุบัน หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผล
2.1.8 องค์ ป ระกอบที่ 8 การรายงานผลลั พ ธ์ ก ารบริ ห ารชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย
การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์
เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครู การกาหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์
2.2 รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความ
เหมาะสม
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3. ผลการทดลองใช้ รูป แบบชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ท างวิ ชาชี พ เพื่ อ ยกระดั บคุณ ภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
จากการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
เพิ่ มขึ้น มีค ะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.41 โดยกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภ าษาต่างประเทศ มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 19.01 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.31 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 ตามลาดับ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่ มี การทดสอบ สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด เขตพื้ น ที่ และประเทศ 2)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี และดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 และ 3) ผลงานนักเรียน
ด้านความสามารถทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลในการแข่งขัน
จานวนมาก ทั้งระดับพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
รูปแบบชุ มชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่ อยกระดั บคุ ณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความถูก
ต้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 มีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ด้านเพศ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง จานวน 81 คน
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 65.32 และเพศชาย จ านวน 43 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.68 ด้ านอายุ ผู้ ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 37.57 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 อายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.41 และอายุต่ากว่า 31 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.84 ตามลาดั บ และด้านระดั บ
การศึกษา ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ
70.17 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83
จากการประเมิ นระดั บความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ รู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พ
โดยแบ่งออกเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39
องค์ประกอบที่ 4 การมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35
องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชิ นู ปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 2 มี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บมาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35
สรุปได้ว่าโดยรวมทุกองค์ประกอบมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ในด้ า นกระบวนการน าไปใช้ มี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บมาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.08 ค่ า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34
ส่ วนด้ า นผลการใช้ รูป แบบ มี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บมาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.07 ค่ า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40
อภิปรายผล
ในการวิจัย การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้ดาเนินการ 4 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย
แยกเป็น 4 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า องค์ประกอบของ
ชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม องค์ประกอบ
ที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้าง
การบริ หารชุ มชนองค์ ประกอบที่ 6 การเป็ นชุ มชนกั ลยาณมิ ตร องค์ ประกอบที่ 7 การติ ดตามผล
ความสาเร็จ องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปีการศึกษา
2561 มีการนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ ในช่วงระยะแรกของการนามาใช้ เป็นมิติใหม่ของการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมของครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับยุคสมัย ประกอบกับ
สภาวะที่ บุคลากรในโรงเรียนมีข้าราชการครูอาวุโสใกล้ เกษี ยณกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ซึ่งเกิ ด
ช่องว่างระหว่างวัยและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนน้อย การศึกษาองค์ประกอบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และลดช่องว่างระหว่างวัย โดย
ใช้องค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ ดังนั้น องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2 ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงควรมีความ
สอดคล้องกับบริบทชุมชนและบริบทของสถานศึก ษาและใน 8 องค์ประกอบดังกล่าวนั้น ถือว่ามี
ครอบคลุมภารกิจและเป้าหมายสาคัญของสถานศึกษาในการพัฒนาให้เป็น สถานศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2554) ได้นาเสนอ
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประกอบด้วย 1) ทีมร่วมแรงร่วมใจ 2) ภาวะผู้นา
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ร่ วม 3) การเรียนรู้พั ฒนาวิ ชาชี พ 4) ชุ มชนกั ลยาณมิ ตรมี วั ฒ นธรรมแห่ ง การเรี ย นรู้ 5) โครงสร้ าง
สนับสนุนชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557: 96)
ซึ่งผลการวิจัยได้พบว่า องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มาจากข้อมูลที่รวบรวม
และวิเคราะห์จากเอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนาเสนอเป็น 6 องค์ประกอบของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ ในบริบทสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) การมี วิสัยทั ศน์ร่วม เป็นการ
มองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทางเส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงเป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีทิศทางร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน
2) ทีมร่วมแรงร่วมใจเป็นการพัฒนามาจากกลุ่มที่ทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการทางาน
ร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมกันด้วยใจจนเกิดเจตจานงในการ
ทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน 3) ภาวะผู้นาร่วม คือ ภาวะ
ผู้นาผู้สร้างให้เกิดการนาร่วมและภาวะผู้นาร่วมกันให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ขับเคลื่อน
ด้วยการนาร่วมกัน 4) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 5) ชุมชนกัลยาณมิตร เป็นกลุ่มคนที่อยู่ร่วม
โดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชนมีคุณลักษณะคือมุ่งเน้น ความเป็นชุมชนแห่งความสุข
สุขทั้งการทางานและการอยู่ร่วมกันที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแห่งอิสรภาพและเป็นพื้นที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือ
ปลอดการใช้อานาจกดดันบนพื้นฐานความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอื้ออาทร
เป็นพลังเชิงคุณธรรมคุณงามความดีที่สมาชิกร่วมกันทางานแบบอุทิศตน และ 6) โครงสร้างสนับสนุน
ชุมชนเป็นรูปแบบการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นที่อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความ
คล่องตัวในการดาเนินการจัดการกับเงื่อนไขความแตกแยก และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพ
2. การสร้า งรูป แบบชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ท างวิช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บคุ ณ ภาพผู้ เรีย นของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการ
เรีย นรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง การบริห ารการเรีย นรู้ และพั ฒ นาวิ ช าชี พ หลั ก การสร้ า งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดเก็บและการนามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี การประชุมหาทางออกเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติ เน้นหลักการ
สื่อสารแบบสองทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูลระหว่างกัน การสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม และ
บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน การปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็นของการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง
แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทั นสมัยมาปรับเปลี่ยนแก้ปัญ หาและตอบโจทย์ค วามต้องการของ
นักเรียน การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึ กษามี การพั ฒ นาสติ และสมาธิ เป็นฐานเพื่ อการเปลี่ย นแปลงสู่ การ
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จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดย
ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยึดการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ สร้างบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบนาตนเองของ
ครูอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ
ชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท างวิ ชาชี พ ร่วมกัน กับ นานาชาติ ร่วมกั นกั บครู และครูผู้ ส อน มีก ารพั ฒ นา
ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารที่จาเป็นสาหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พัฒนาการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามหลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร 2 ภาษาตามบริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน
การวัด และประเมินผล และผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) ตามแนวทาง
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิช าชี พ ซึ่งยึ ดการเรีย นรู้ของผู้เรีย นเป็นสาคัญ ส่งเสริม ให้ครูผู้ สอน
ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ มี ก ารเผยแพร่ในหน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น ที่ ได้ รั บ การยอมรั บ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
วิจารณ์ พานิช (2555: 139) ได้ กล่าวว่า การเรียนรู้ และพั ฒนาวิ ชาชี พ (professional learning and
development) มีจุดเน้นของการเรียนรู้ที่สาคัญสองประการคือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพบนพื้นฐาน
ของประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณของความเป็นครู คือ การเรียนรู้เพื่อ
รู้จักตนเอง รู้จักผู้เรียนที่มากกว่าความรู้ ความฉลาดทางอารมณ์ และการเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ความเป็นมาความสาคัญ ความหมายการแบ่งระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและองค์ประกอบของ
ชุ มชนการเรียนรู้ทางวิ ชาชี พครูในบริบทสถานศึ กษา มี องค์ ประกอบที่ ส าคั ญทั้ งสิ้ น 6 องค์ ประกอบ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้นาร่วม การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชน
กั ลยาณมิ ตร และโครงสร้างสนั บสนุ น และสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของปองทิ พ ย์ เทพอารี ย์ (2557)
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย การ
พัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นโครงสร้างการเรียนรู้ในการที่ครูรักษาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ทางวิชาชีพของตนเองไว้ เป็นทั้งเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพและเป็นบันไดอาชีพ ในการเพิ่ มพู น
ความรู้ความชานาญ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา และด้านการจัดการเรียนการ
สอน ทั้งนี้เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ทาให้การเรียนรู้มีคุณภาพอยู่เสมอ
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหาร ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ และ
ร่วมประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน วางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกัน แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ระหว่ างบุ คคล มี การเรียนรู้ของที ม ประสานความร่ วมมื อในกิ จกรรมการพั ฒนาต่ าง ๆ ที่ มี
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วัตถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนร่วมกัน ส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทางานร่วมกัน ทางานแบบร่วมมือ
รวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน เรียนรู้ร่วมกันและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ สร้างความตระหนักร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างทีมและเครือข่ายการ
เรียนรู้ ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกันและมีการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และมีแนว
ปฏิ บัติที่ ดีร่วมกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมกันทางาน รวบรวมและวิเคราะห์จากเอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นาเสนอเกี่ยวกับ
ทีมร่วมแรงร่วมใจเป็นการพัฒนามาจากกลุ่มที่ทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และสร้างพลังในการ
เรียนรู้ร่วมกันของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพบนพื้นฐานของความสมัครใจ ร่วมกันสร้าง
แรงกระตุ้นใหม่ ๆ จนเกิดความรักและความเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ มีการเรียนรู้การทางาน
เป็นทีมงาน มีแนวปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการทางาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจสาคัญ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นาชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล โดยการจัดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการวางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการเรียนรู้เป็นทีม
ปฏิ บัติ งานร่วมกันเป็นที มงานเพื่อ การชุม ชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิช าชีพ ให้เกิ ดประโยชน์สู งสุด กั บ
นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554: 32-33) กล่าวว่า
หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในการนาไปปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เปิดโอกาส และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมติดตาม มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพ และมีจิตใต้สานึกเพื่อ
ส่วนรวม เข้ามาร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิทูล ทาชา (2559) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มี
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเสริมการเรียนการสอนให้นัก ศึกษาได้เรีย นรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนได้ทุก ที่
ทุกเวลา จานวนทั้งสิ้น 15 รายวิชา และได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้วิจัยหลายประการ คือ การรู้จัก
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การใช้หลักจิตวิทยาในการทางานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมงาน การมุ่งคุณ ภาพของงาน และยังได้สอดคล้อ งกับงานวิจัยของพิม พ์อร สดเอี่ ยม
(2560) ผลการวิจัยพบว่า ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย ประกอบด้วย
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6 ด้าน ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายร่วมกัน 2) มีทีมร่วมมือที่มุ่งเน้นการ
เรียนรู้ 3) การเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ 4) การลงมือปฏิบัติและทดลอง 5) ใช้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6) การมุ่งที่ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นาร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นผู้มี คุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ประยุกต์ใช้ความรู้ คิดอย่างเป็นระบบ ควบคุมเกณฑ์มาตรฐาน
การเป็นผู้นาที่ดี สนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นา ให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของ
ตนเองและวางแผน ประยุกต์ การเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ มี ความรอบรู้แห่งตน รวบรวม
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ มีความมุ่งมั่นแห่งตน ร่วมเป็นผู้นา มีทั กษะการเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและการสื่อสารที่ดี สนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน กระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
ความเป็นผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปัน ผู้นาทางนวัตกรรมและการวิจัย ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง หลักการมีผู้นาที่ดีมีทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา รูปแบบความคิดและมุมมอง
ที่เปิดกว้าง มีความสนใจ เป็นผู้นาในการสรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์
แบบกลุ่ม ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า ผู้ บริ หารสถานศึ กษามี การพั ฒนาการจั ดการเรียนรู้ โดยยึ ดหลั ก
แนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นาเสนอผลการดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพิ่มขีดความสามารถของสถานศึกษา เปรียบเทียบกับโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอื่น ๆ
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน พัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดย
ร่วมกับครู และบุคลากรในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้บริหารกระจายความเป็น
ผู้นาทางวิชาชีพ ความเป็นผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปัน ผู้นาทางนวัตกรรมและการวิจัย ให้ความสาคัญ
และส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกันนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ผลงานของครู นักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ครูสร้าง
นวัตกรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีความ
น่าสนใจรวมทั้งสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้โดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็นของการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีระบบ คอยตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของเพื่อนร่วมงานอย่างสม่าเสมอ
มี ก ารสั งเกตการณ์ ร่วม มี ก ารน าแนวคิ ด และข้อ มู ล สารสนเทศที่ ทั น สมั ย มาปรับ เปลี่ ย น นามาใช้
แก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Stoll et al (2003: 3) ได้สรุปเกี่ยวกับลักษณะสาคั ญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่าเป็นการ
เรียนรู้แบบกลุ่มหรือเดี่ยวได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และมองว่าครูทุกคนคือ
ผู้เรียนซึ่งเรียนรู้จากผู้ร่วมงานซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Hord (2010: 5) กล่าวว่า
ลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่าองค์กรที่มีลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ประกอบด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
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โรงเรียนจะประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีนั้น ฝ่ายบริหารอันประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน
และรองผู้อานวยการโรงเรียนต้องมอบความไว้วางใจให้ครูและผู้ร่วมงานทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้นา มีอานาจ และการตัดสินใจร่วมกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์ ชูกาเนิด
และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) ซึ่งผลวิจัยพบว่า ความเป็นมา ความสาคัญ ความหมายการแบ่งระดับ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในบริบทสถานศึกษา
มีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้นาร่วม
การเรียนรู้และการพัฒ นาวิช าชีพ ชุมชนกัล ยาณมิ ตร และโครงสร้างสนับสนุน พร้อมทั้ งนาเสนอ
บทสรุป และข้อเสนอในการประยุกต์กรอบแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนสู่
การปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2557) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ระหว่างครูเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม ครูต้องมีทักษะการคิดขั้นสูง
ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิด
แก้ปัญหา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชาติ เมฆแดง (2558) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนา
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ที่ดีของสถานศึกษาครอบคลุม 5 ลักษณะ คือ 1) สถานศึกษามีภ าวะผู้นาแบบสนับสนุน
และมีส่วนร่วม 2) สถานศึกษาได้ท าการจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกัน
3) สถานศึกษามีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) สถานศึกษาได้มีเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน
และ 5) สถานศึกษามีแนวการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุสรา สุวรรณวงศ์
(2558) ได้ศึกษาคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทยผลการวิจัย
พบว่า คุณ ลัก ษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ ในบริบทการศึกษาไทย ซึ่งประกอบด้ วย
5 ประการ ได้แก่ (1) การมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน (2) การร่วมเรียนรู้และร่วมมือ
รวมพลัง (3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ (4) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
และ (5) ภาวะผู้นาร่วมทางการบริหาร
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การสร้าง
ภาพความเชื่ อมโยงและทิ ศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ มี วิสัยทั ศน์เชิ ง
อุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตนด้วยความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของการเป็นโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถสร้างภาพ
ความเชื่อมโยงและทิศทางการดาเนินงานสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน การสร้างวิสัยทัศน์การดาเนินงานที่ดี ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
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และสามารถนาโรงเรียนสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการปรับนโยบายของโรงเรียน
ในการพัฒนาสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุก
มาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองการประเมินการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและยกระดับสู่มาตรฐานสากล นักเรียนมี
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่ วนรวม
กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อานาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา คานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555: 139)
กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายร่วม (shared vision/goals) การรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้จาเป็นต้องเห็น
ภาพ/ทิศทางแห่งความสาเร็จที่เป็นความหวังร่วมกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์ ชูกาเนิด
และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน
บริบทสถานศึกษามีองค์ประกอบสาคัญ 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ
ภาวะผู้นาร่วม การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุน พร้อมทั้ง
นาเสนอบทสรุปและข้อเสนอในการประยุกต์กรอบแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน
สู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของปองทิพย์ เทพอารีย์ (2557) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ครูต้องเรียนรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่โดย
ครูร่วมกันเรียนรู้ มีการเสริมพลังอานาจ สร้างพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ พร้อม
กั บ น าวั ฒ นธรรมของโรงเรียนบู ร ณาการเข้ ากั บ วั ฒ นธรรม ค่ านิ ย ม คุ ณ ค่ า ของตนเองที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการวางรูปแบบพฤติกรรมและการรับรู้ เพื่อประยุกต์กับการจัดการ
เรียนการสอน ไปสู่เป้าหมายร่วมกันของโรงเรียน ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ใน
ระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กรส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในตัวผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เฉลิ ม ชาติ เมฆแดง (2558) ผลการวิ จั ย พบว่ า ลั ก ษณะความเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ดี ข อง
สถานศึก ษาครอบคลุม 5 ลัก ษณะ คือ 1) สถานศึก ษามี ภ าวะผู้นาแบบสนับสนุ น และมี ส่วนร่ว ม
2) สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกัน 3) สถานศึกษามีค่านิยมและ
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วิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) สถานศึกษามีเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน และ 5) สถานศึกษามีแนวการ
ปฏิบัติที่ดีร่วมกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
คุณ ลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย ประกอบด้วย 5 ประการ
ได้แก่ (1) การมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน (2) การร่วมเรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง
(3) มุ่ งเน้ น การเรี ย นรู้ข องผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ (4) การสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าชี พ และ
(5) ภาวะผู้นาร่วมทางการบริหาร
องค์ ป ระกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย โครงสร้ า ง
สนับสนุนชุมชน เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมในเชิง
บวกทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีโครงสร้างองค์การชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้างอานาจเชิง
คุณธรรมที่มาจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อร่วมพัฒนาของครู ผู้บริหาร เน้นรูปแบบทีมงานเป็น
หลัก เน้นความคล่องตัวในการดาเนินการ ใช้รูปแบบการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นที่อิสระในการ
สร้างสรรค์ของชุมชน มีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒ นาวิชาชีพ มีโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
เป็นการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
มุ่งความยั่งยืนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วน
ร่วมในการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการดาเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น เวลา
สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ข้อมูลสารสนเทศ และอื่น ๆ ตามความจาเป็น และบริบทของแต่ละชุมชน ทั้งนี้
โครงสร้า งการบริห ารชุ ม ชนที่ ดี มี คุ ณ ภาพจะส่ งผลให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความมี ร ะเบี ย บ
เรียบร้อย บรรลุต ามเป้าหมายที่กาหนดไว้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้โรงเรียน
จั ดระบบสารสนเทศของชุ มชนเพื่ อการเป็ นโรงเรี ยนชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พที่ สมบู รณ์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555: 139) กล่าวว่า โครงสร้างสนับสนุนชุมชนจะสนับสนุน
ให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและคงอยู่ ได้แก่ การอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติการ เน้นปฏิบัติงานแบบทีมงาน จัดสรรปัจจัยสนับสนุนการทางานแบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เช่น เวลา วาระ สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญกาลังใจ และบรรยากาศ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในบริบทสถานศึกษามีองค์ประกอบที่สาคัญทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย วิสัยทั ศน์ร่วม ที มร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้นาร่วม การเรียนรู้และการพั ฒ นาวิช าชี พ
ชุม ชนกัล ยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุน และสอดคล้ องกับงานวิจัย ของเอกพล อยู่ภั กดี และ
วัล ลภา อารีรัต น์ (2559) ซึ่งผลการวิจัย พบว่า มี ปัจจัย ทางด้ านการบริหารอยู่จ านวน 4 ปัจ จัย ที่
ร่วมกันพยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน ซึ่งได้แก่ 1) ภาวะผู้นา 2) ระบบ
ขององค์การ 3) โครงสร้างขององค์การ และ 4) การบริหารจัดการ
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องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
โดยต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร มีหลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้ และวัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย
ทางการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรมีความศรัทธาร่วมกันตาม
หลักการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน สร้างความรู้สึก ความผูกพันให้บุคลากรตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการจัดการศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพต่อการพัฒนา
โรงเรียนและสังคม มีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน และร่วมกันทางานแบบอุทิศตนเพื่อการดาเนินงาน
ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน เพื่อลดความโดด
เดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู ยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา) เป็นชุมชนที่ยึด
หลักวินัยเชิงบวก และมุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีความสุข รวมทั้งการทางาน
และการอยู่ร่วมกันตามวัฒนธรรมแบบเปิดเผย โดยการบริหารจัดการองค์กรให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือ
ปลอดการใช้อ านาจกดดั นตามแนวทางการจัดการชุ มชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี พ ซึ่งสอดคล้องกั บ
แนวคิ ดของวิ จ ารณ์ พานิ ช (2555: 139) ได้ ก ล่ าวว่ า ชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร มุ่ ง ความเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง
ความสุขในการทางานและการอยู่ร่วมกันโดยเน้นวัฒนธรรมแบบเปิดเผย สร้างความรู้สึกปลอดภัย
อิสระ วางใจ และเคารพซึ่งกัน และยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์
สังข์ทอง (2557) ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นมา ความสาคัญ ความหมาย การแบ่งระดับชุมชนการ
เรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ และองค์ ป ระกอบของชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู ในบริ บ ทสถานศึ ก ษามี
องค์ประกอบที่สาคัญทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้นา
ร่วม การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุน พร้อมทั้งนาเสนอ
บทสรุปและข้อเสนอในการประยุกต์กรอบแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนสู่การ
ปฏิบัติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชูชาติ พ่วงสมจิตร (2560) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ หรือ PCL คือ วิธีการในการพัฒนาครูโดยการจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยวและมีเครือข่ายในการทางานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน PCL ที่มี
ลักษณะสาคัญ 4 ประการ คือ 1) เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2) เป็น
ชุมชนที่มีฉันทะและความศรัทธาในการทางาน 3) เป็นชุมชนที่เอื้ออาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตร
กันในทางวิชาการ 4) เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสาเร็จ ประกอบด้วย ติดตามผลจากการลงมือทาและ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน
หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผล ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ มีการนิเทศ กากับ ติดตามเชิงรุก ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย
ประชุมสัญจร และนิเทศ ติดตามผลทางโทรศัพท์และโซเซียลมีเดียในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
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สร้างเครื่องมือการประเมินเป็นระบบการจัดเก็บและการนามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีระบบการ
จัดเก็บความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชน รวมทั้งต้องรู้จักสร้างและนา
ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ เข้าใจได้ง่าย ผู้บริหารส่งเสริมให้
ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการปฏิบัติ ส่งเสริม
ให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลเรียนรู้ของนักเรียน และประเมินผลตามสภาพจริง สร้างเครื่องมือ
ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน สร้างเครือข่าย และการ
ติดตามผลโดยประเมินผลจากปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้มีความเข้าใจง่าย
และเป็ น ระบบที่ เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
(2554: 32-33) กล่าวว่า หลักการสร้างเครือข่ายและการติด ตามผล มีการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ
เชื่ อมโยงเครือ ข่ายเพื่ อสามารถประสานเกื้ อ กูล กั นระหว่างศูนย์ ก ารเรียนรู้กั บชุ ม ชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายระหว่างศูนย์การเรียนรู้อื่น ๆ ได้สร้างระบบการจัดเก็บและการนามาใช้ของ
องค์ความรู้ที่ดี มีระบบการจัดเก็บความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชน
รวมทั้งต้องรู้จักสร้างและนาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒ นาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
เข้าใจได้ง่าย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล และปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2557)
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีด้านที่เป็นจุดแข็ง คือ การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพ คาวาง (2559) ผลการวิจัยพบว่า ทีม PLC ได้ดาเนิน
กิจกรรมโดยวิเคราะห์ปัญหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม/แผนการสอน
การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด การปฏิ บัติการจัดการเรียนรู้ /การปฏิบัติกิจกรรม ข้อสรุปการแสดง
ความเห็นสะท้อนความคิดของทีม และข้อสรุปเพื่อการนาไปปรับปรุงแก้ไข ขั้นนิเทศ กากับ ติดตาม
เชิงรุก ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมสัญจร และนิเทศ ติดตามผลทางโทรศัพท์
และโซเซียลมีเดีย
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน ประกอบด้วย การปฏิบัติงานแบบ
มุ่ งผลลั พธ์ การเน้ นที่ ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู้ ของผู้ เรียน การปฏิ บั ติ ที่ มุ่ งผลลั พธ์เพื่ อการเรียนรู้ ของ
นักเรียนและครู การก าหนดความผูกพั นต่ อเนื่องที่ มุ่ งการตรวจสอบผลลัพธ์ ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถัมภ์ มี ความมุ่ งมั่ นร่ วมมื อกั นในการนาองค์ กรสู่
มาตรฐานสากล ดังนั้นผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน และรางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงรางวัลการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ ซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันกาหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์
เพื่อการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ในลาดับต่อไป ซึ่งร่วมกันสร้างกลยุทธ์ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ใน
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พระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และรางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติโดย
ความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน หัวหน้าชุมชน
และนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน ให้น่าอยู่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนอยากรู้ คุณครูอยาก
สอน ซึ่งสอดคล้องกั บแนวทางของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 2 และแนวคิ ดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 2-3) กล่าวว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดั บชั้ น ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ คิ ดวิ จารณญาณ อภิ ปราย แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นและ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ความพร้อมในการศึกษาต่อ
การฝึกงาน หรือการทางาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558) ผลการวิจัยพบว่า
คุณ ลักษณะของชุ มชนแห่งการเรีย นรู้ท างวิชาชีพ ในบริบทการศึก ษาไทย ได้ ประกอบไปด้ วยการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล
รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 มี ความเหมาะสม ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า ผู้ วิ จั ยได้ ท าการพั ฒ นารู ปแบบ พร้ อมทั้ งปรึ กษา
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างและพัฒนารูปแบบ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
แสดงออกต่อกันในการเป็นผู้นาร่วมกัน กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เกิดเป็นบทบาทตาม
โครงสร้างจึงกาหนดเป็นโครงสร้างของการบริหารชุมชน ที่เป็นชุมชนกัลยาณมิตร เอื้ออาทรต่อกัน แบ่งปัน
ประสบการณ์ เฝ้าติดตามความสาเร็จของกันและกัน ยินดีในความสาเร็ จร่วมกัน รายงานผลลัพธ์การ
บริหารชุ มชนด้ วยความตั้ งใจ จึ งเป็นความร้อยเรียงที่ เกิดจากผลของการปฏิ บัติ ตามองค์ ประกอบทั้ ง
8 องค์ประกอบ ทั้งนี้การทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่การตรวจสอบ
รูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู้เชี่ ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจาก
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หลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในการดาเนินงานจริงใน ยุค
ปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบเพื่อหาความเชื่อมั่นของรูปแบบโดยขึ้นอยู่กับลักษณะ
และกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ พร้อมทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าคู่มือการใช้
รูปแบบที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ใช้กระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง
คุณลักษณะและเชิงปริมาณ โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิ คทางสถิติ เพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ในการดาเนินงานจริงในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องผ่านการประเมินคุณภาพด้านความ
เหมาะสมของรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชาติ เมฆแดง (2558) ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้
รู ปแบบมี ความเหมาะสม และสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของบั งอร เสรี รั ตน์ (2559) ผลการวิ จั ยพบว่ า
กระบวนการพั ฒนาวิชาชี พครูสู่ความเป็ นชุ มชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชี พของกลุ่มเครือข่ายพั ฒนา
การศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ จังหวัดเชียงราย มีความเหมาะสม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนสมพร มะโนรัตน์ (2560) ซึ่งพบว่า รูปแบบการพั ฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติของโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพั ทธ์ธรรมาภรณ์ อุปถัมภ์ ) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
3. ศึกษาผลการทดลองใช้ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณ ภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่าหลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ระดั บ ชั้ น นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการ
ทดสอบ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด เขตพื้นที่ และประเทศ นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลหลายรางวัล ดังนี้ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 68 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นา
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเหรียญรางวัลดังนี้ ได้เหรียญทอง 35 เหรียญ เหรียญ
เงิน 37 เหรียญ เหรียญทองแดง 17 เหรียญ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 2 รายการ
รวมถึงความสาเร็จที่เกิดจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอก รับรองความสาเร็จ
ของครูและนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนสามารถดาเนินการตามรูปแบบชุมชนแห่งการ
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เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นตาม
เป้าหมายของโรงเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางของ
รูปแบบ รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การ
ดาเนินงานตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามองค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น นักเรียนระดับมัธยมศึก ษาปีที่ 1-6 มีค ะแนนผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปองทิพย์ เทพอารีย์ (2557) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษา ซึ่งสมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลองใช้
รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น ผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอุดมสิน คันธภูมิ (2558) ผลการวิจัยพบว่า
นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น และสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของบั ง อร เสรี รั ต น์ (2559)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สูงขึ้น มีทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา กระบวนการทางานแบบกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกได้ดีขึ้น
4. ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม พบว่าผลรวมเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดโครงสร้างการบริหารชุมชนทางวิชาชีพ รองลงมาคือ
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชนทางวิชาชีพ และน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 7
การติดตามผลความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา แก้ววิเชียร (2561) ผลการวิจัย พบว่าครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนั กเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
1.1 การนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณ ภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ไปใช้ ผู้นาไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของรูปแบบฯ จากคู่มือการใช้รูปแบบฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อย่างละเอียดในทุกประเด็นเนื้อหาก่อนนาไปใช้ในสถานการณ์จริง
1.2 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่
สร้างขึ้นในครั้งนี้ จะสามารถนาไปใช้ให้ประสบความสาเร็จได้ขึ้นอยู่กับ ความร่วมมือจากบุคลากรใน
โรงเรียน ครู นักเรียนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีบทบาทสาคัญที่ช่วยสนับสนุน
ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่สร้างขึ้น
สามารถนาไปพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้
1.4 ควรมีการเสริมแรง สร้างขวัญและกาลังใจ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตาม
ศักยภาพ ทั้งนี้อาจเป็นไปในรูปแบบของการให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ หรือเข้ารับการศึกษาอบรม
ตามโอกาสอันควร
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการทาวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 2 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ค สมั ย ที่ เปลี่ ย นแปลงไป
ตลอดเวลา
2.2 ควรมีการทาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย การพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อเป้าหมายของการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาแนวทางการบริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมาย
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ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่ วชาญ
รายนามผู้ทรวงคุณวุฒิ
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี จำนวน 3 คน ได้แก่
1.1 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภกั ดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
1.2 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
1.3 นายนฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปทุมธานี
2. เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษาอย่างน้อย 2 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่
2.1 รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม
2.2 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายนามผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรง และความถูกต้องของเนื้อหา
1. ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสยาม
2. ผศ.ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ผศ.ดร.เอกรัตน์
รวยรวย
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
4. ผศ.ดร.วรัตต์
อินทสระ
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
5. ดร.นิยม
ไผ่โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๑๙

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผทู้ รงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริ หาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้
เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมินโครงการนี้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้ดำเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๑๙

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผทู้ รงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็น
อย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมินโครงการนี้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้ดำเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผทู้ รงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน นายนฤภพ ขันทับไทย
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้
เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมิ นโครงการนี ้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้
ดำเนินการในขั้นตอนต่อ ไป หวัง เป็ นอย่ า งยิ ่ ง ว่ า จะได้ ร ั บความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านด้ วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผทู้ รงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้
เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมิ นโครงการนี ้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้
ดำเนินการในขั้นตอนต่อ ไป หวัง เป็ นอย่ า งยิ ่ ง ว่ า จะได้ ร ั บความอนุ เคราะห์ จ ากท่า นด้ ว ยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้
เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมิ นโครงการนี ้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้
ดำเนินการในขั้นตอนต่อ ไป หวัง เป็ นอย่ า งยิ ่ ง ว่ า จะได้ ร ั บความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านด้ วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้
เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมิ นโครงการนี ้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้
ดำเนินการในขั้นตอนต่อ ไป หวัง เป็ นอย่ า งยิ ่ ง ว่ า จะได้ ร ั บความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านด้ วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๑๙

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน ผศ.ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้
เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมิ นโครงการนี ้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้
ดำเนินการในขั้นตอนต่อ ไป หวัง เป็ นอย่ า งยิ ่ ง ว่ า จะได้ ร ั บความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านด้ วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๑๙

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้
เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมิ นโครงการนี ้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้
ดำเนินการในขั้นตอนต่อ ไป หวัง เป็ นอย่ า งยิ ่ ง ว่ า จะได้ ร ั บความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านด้ วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๑๙

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้
เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมิ นโครงการนี ้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้
ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้ว ยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๑๙

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๖0

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน ดร.นิยม ไผ่โสภา
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้
เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมิ นโครงการนี ้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้
ดำเนินการในขั้นตอนต่อ ไป หวัง เป็ นอย่ า งยิ ่ ง ว่ า จะได้ ร ั บความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านด้ วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ฉบับที่ 1
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………………
สถานที่สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 2 ข้อคำถามในการสัมภาษณ์
ประเด็นการสัมภาษณ์
1) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาควรมีลักษณะ
อย่างไร
2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาควร
ประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง
3) แนวทางในการบริหาร
จัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ควร
เป็นอย่างไร

บันทึกการสัมภาษณ์

หมายเหตุ (การสังเกต)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ฉบับที่ 2
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การสร้างรูปแบบองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการจัดทำรายงานการวิจัย โดยผู้วิจัยต้องการให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุ ก ท่ า นพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามระดับความคิดเห็นของท่านโปรด
กรุ ณ าให้ ข้ อ มู ล ตามความเป็ น จริง คำตอบที่ ได้ จ ะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ต อบประการใดแต่ จ ะเป็ น
ประโยชน์เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำตอบที่ ได้ จ ะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ต อบประการใด ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะได้ รั บ
ความอนุ เคราะห์ จ ากท่ า นเพื่ อ ประโยชน์ แ ละมี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นางอาลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ หน้าข้อความซึ่งตรงกับรายละเอียดพื้นฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่
1

2

3

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
(
(

) ชาย
) หญิง

(
(
(
(

) อายุตำ่ กว่า 31 ปี
) อายุ 31 – 40 ปี
) อายุ 41 – 50 ปี
) อายุ 51 ปีขึ้นไป

อายุ

วุฒิการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับผลการพิจารณาของท่านที่คิดว่าตรงกับความเป็น
จริงมากที่สุดโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับการให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมาก
3 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อย
1 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อยที่สุด
ข้อ

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

1

การมีผู้นำที่ดีมีทกั ษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณ
การเป็นผู้นำร่วม
การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเป็นผู้นำที่ให้โอกาสและแบ่งปันกัน
การปฏิบัติตนต่อกันและกัน
การสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกันในชุมชน
ความมุ่งมั่นแห่งตน
รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง
ความสามารถในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
ความมุ่งมั่นในงานอย่างต่อเนื่อง
การให้โอกาสความเป็นผู้นำทางวิชาชีพอย่างทัว่ ถึง
การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นำกันและกัน
การมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์
การสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน
ติดตามผลจากการปฏิบัติที่ดีที่สดุ ของสมาชิกในชุมชน
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภารกิจร่วม
การแบ่งปันให้สมาชิกปฏิบัติอย่างทั่วถึง

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ข้อ

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์
การควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้นำที่ดี
การมีทักษะการเป็นผู้นำร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารกันด้วยดี
การส่งเสริมครูในการวางแผนและพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง
ความรอบรู้แห่งตนของครูผู้เป็นสมาชิกในชุมชน
การเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรม
การคิดอย่างเป็นระบบ
หลักความสนใจ ใฝ่รู้
การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและการวิจัย
ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือร่วมพลัง
การตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและงานที่บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม
การเรียนรู้ของทีมงานร่วมกัน
การสร้างความตระหนักร่วมกันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวางแผนและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
การทำงานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนใน
การเรียนรู้และสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
การประสานความร่วมมือในกิจกรรม ที่มวี ัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้รว่ มกัน
การมีสว่ นร่วมในการบริหาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วม
ตัดสินใจ และร่วมประเมินผล
การเรียนรูร้ ่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล แบบกัลยาณมิตร
การรับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อมั่นไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน
ความเป็นทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
การวางแนวปฏิบัติที่ดีรว่ มกัน
การแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ข้อ

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

44 การนำแนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนแก้ปัญหา
และตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน
45 การติดตามผลจากการลงมือทำและร่วมเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ ที่ดีต่อ
กัน
46 การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
47 การปรึกษาหารือพูดคุยในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
48 การเผชิญกับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของครู ด้วยเหตุผล
49 การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาอย่างรอบด้าน
50 การสร้างเครือข่ายและการติดตามผลจากการสะท้อนคิด
51 หลักการสื่อสารแบบสองทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูลระหว่างกัน
แบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างทีด่ ี
52 การประชุมหาทางออกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน
53 การสร้าง การจัดเก็บ การนำไปใช้ขององค์ความรู้ที่ดดี ้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
54 การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
55 การสนับสนุนการเรียนรูแ้ บบกลุ่ม และบุคคลอย่างเท่าเทียมกันและ
เสมอภาค
56 การแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
57 การบริหารการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
58 การเน้นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
59 การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพือ่ การเรียนรู้ของนักเรียนและครู
60 การกำหนดความผูกพันและมีการตรวจสอบผลลัพธ์
61 การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์
62 การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนการดำเนินงาน
63 เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้
64 มีโครงสร้างสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
65 มีกรรมการชุมชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชน
ที่ดี

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ข้อ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

66
67
68
69
70
71
72
73

การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมในเชิงบวกทั้งภายในและภายนอก
วัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้ร่วมกัน
การสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน
มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
มีการสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสูโ่ รงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ
74 มีการสร้างวิสัยทัศน์รว่ มกัน
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ฉบับที่ 3
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ฉบับที่ 4
แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คำชี้แจง
แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อส่วนประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
แบบตรวจสอบรูปแบบฉบับนี้เป็นส่ วนที่ สำคัญ อย่างยิ่งต่ อการวิจัย ก่อนที่ ผู้วิจัยจะสรุป
ผลการวิ จั ย ซึ่ งเป็ น ขั้ น ตอนการของการตรวจสอบรู ป แบบ หลั ง จากที่ ท่ า นผู้ เชี่ ย วชาญได้ ศึ ก ษา
ในรายละเอียดประกอบการการพิจารณาแล้ว ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ต่อไป
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้ความ
อนุเคราะห์ ตรวจสอบรูปแบบงานวิจัยในครั้งนี้

นางอาลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ชื่อ  นาย นาง นางสาว
………………………………………………………………………………………...................………………………
2. ตำแหน่ง
...............................................................................................................................................
3. ตำแหน่งทางวิชาการ/ วิทยฐานะ
 ศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์
 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................................
4. การศึกษาสูงสุด
 ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
 ปริญญาตรี
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................................
5. สถานที่ทำงาน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิด เห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ มี ต่อ ส่วนประกอบของรูปแบบชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
คำขี้แจง ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย √ ลงใน  ตัวเลือกของความเหมาะสม พร้อมกับระบุ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านที่มีต่อแต่ละส่วนประกอบ ในกรณีที่ท่านเห็นว่า ควรปรับปรุง แก้ไขให้
เหมาะสมมากขึ้น
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นำร่วม
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 5 การกำหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
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องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสำเร็จ
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(Professional Learning Community : PLC)

ภาพที่ 1 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็ บ
การนำมาใช้ ขององค์ ค วามรู้ที่ ดี และการแบ่ ง ปั น บทเรี ย นออนไลน์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ซึ่งมี แนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้
1.1 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้วยบริบทชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่มีการทำงานร่วมกัน โดยมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการ ผ่านการประเมิน ระดั บชาติเพื่ อนำมาใช้ในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพ
1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียน
การสอน การวัด และประเมินผล และผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)
ตามแนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ ครูผู้สอนได้ พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารที่จำเป็นสำหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันพัฒนาสมาธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.5 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพโดยใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.6 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพแบบนำตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง
1.7 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
1.8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณ ภาพเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.9 ผู้บริหารนำหลักการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพมาปรับใช้ตามแนวทางการ
ดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.10 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้
เป็นไปตามหลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และพั ฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
สื่อสาร 2 ภาษาตามบริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.11 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยได้มีการเผยแพร่ ในหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับ
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หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม หมายถึง การวางแผนและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุค คล การเรีย นรู้ของที ม หลั ก การมี ส่วนร่วม ร่ว มกันรับ ผิด ชอบ การ
ส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน ในการร่วมมือกันปฏิบัติงาน การ
เรียนรู้ร่วมกัน และในการประยุกต์ใช้ความรู้ การสร้างความตระหนักร่วมกัน ทีมและเครือข่ายการ
เรียนรู้ ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง และมีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ซึ่งมีแนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้
2.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน
และผู้นำชุ มชนมี ส่วนร่วมในการบริหาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิ บัติ ร่วมตัด สินใจ และร่วม
ประเมินผล
2.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการวางแผนและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
2.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
2.5 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดกลุ่มย่อยในรูปของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อ การเรียนรู้เป็นทีม ปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
ทีมงานเพื่อการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
2.6 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนประสานความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน
2.7 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน
2.8 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทำงาน
ร่วมกัน
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2.9 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคน
ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน
2.10 ผู้บริหารและครูผู้สอนมี การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ ในการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.11 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการสร้างความตระหนักร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน
2.12 ผู้บริหารและครูผู้สอนสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ
องค์กรอื่น ๆ
2.13 ผู้บริหารและครูผู้สอนปฏิบัติงานร่วมกันเป็น ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วม
พลังในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.14 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนในการแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกันและมีการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.15 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
2.16 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นำร่วม
การเป็นผู้นำร่วม หมายถึง การปฏิบัติส่วนบุคคล การประยุกต์ใช้ความรู้ การคิดอย่างเป็น
ระบบ การควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้นำที่ดี การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นำ การ
ให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเองและวางแผน การประยุกต์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ความรอบรู้แห่งตน การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความสัมพันธ์
ความมุ่งมั่นแห่งตน ร่วมเป็นผู้นำ การมีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารที่ดี การ
สนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน การกระจายความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ความเป็นผู้นำที่ส นับสนุน
และแบ่งปัน ผู้นำทางนวัตกรรมและการวิจัย ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลักการมีผู้นำที่

238
ดี รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง หลักความสนใจ แบบแผนความคิดอ่าน การมีความคิด
สร้างสรรค์แบบกลุ่ม ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
3.1 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร
จัดการชุมชนที่ดี
3.2 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ คิดอย่างเป็นระบบในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
3.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้นำที่ดี
3.5 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นำระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง
และนักเรียน
3.6 ผู้บริหารให้อิ ส ระแก่ ครูในการพั ฒ นาความเป็นผู้ นำของตนเองและวางแผนการจั ด
การเรียนการสอนตามแนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.7 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ ประยุกต์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
ต่อนักเรียน
3.8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาความรอบรู้แห่งตนโดยการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นต้น
3.9 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพตาม
แนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.10 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างความสัมพั นธ์ อันดี ระหว่างกัน ระหว่างบุคลากร
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน
3.11 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างความมุ่งมั่นแห่งตน
3.12 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้นำร่วมกันในการพัฒนาโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.13 ผู้บริหารและครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ
การสื่อสารที่ดี
3.14 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้นำร่วมกัน
3.15 ผู้บริหารพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้ โดยยึ ด หลั ก แนวทางชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท าง
วิชาชีพ การสนับสนุน การกระจายอำนาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู และบุคลากร
3.16 ผูบ้ ริหารมีความเป็นผู้นำที่สนับสนุนและแบ่งปันให้กับครูผู้สอน และบุคลากร
3.17 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาความเป็น ผู้นำทางนวัตกรรมและการวิจัย
เช่น นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น
3.18 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.19 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่มี หลักการเป็นผู้นำที่ ดีมีทัก ษะการคิด การคิ ด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.20 ผู้บริหารและครูผู้ส อนพั ฒ นารูปแบบความคิ ดและมุ มมองที่ เปิด กว้าง และเปิด รับ
คำแนะนำแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอ
3.21 ผู้บริหารและครูผู้สอนสนใจในการเสริมสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.22 ผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นผู้นำในการสรรสร้างนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และสิ่งใหม่ ๆ ตามยุคสมัยอยู่เสมอ
3.23 ผู้บริหารและครูผู้สอนคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม ร่วมกันนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการสร้างภาพ
ความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองและของงานบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งมี
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
4.1 ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ดังนี้
ภายในปี 2563 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็น ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สูม่ าตรฐานสากล บนวิถีแห่งความพอเพียง
4.2 ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 ผู้บริหาร และครูผู้สอนมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.4 ผู้บริหาร และครูผู้สอนสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีดังนี้
4.4.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.4.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
4.4.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4.4.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

240
4.4.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
4.4.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
4.4.7 เข้าใจเรียนรู้ก ารเป็นประชาธิปไตย อัน มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ นประมุ ขที่
ถูกต้อง
4.4.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จกั การเคารพผู้ใหญ่
4.4.9 มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4.4.10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่ อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
4.4.11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
4.4.12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติม ากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง
ค่านิยมของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดังนี้
4.4.13 มีวินัย และรับผิดชอบในหน้าที่
4.4.14 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
4.4.15 เรียนรู้และทำงานเป็นทีม
4.4.16 สามัคคี มีน้ำใจ
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ มีดังนี้
4.4.17 ขยัน หมั่นเพียร อดทนเรียนรู้
4.4.18 อดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า
4.4.19 ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้
4.4.20 สร้างวินัย ให้ตนเอง คนรอบตัว
4.4.21 รู้กาลเทศะ สุภาพ นอบน้อม
4.4.22 รักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ
4.4.23 รักสามัคคี มีเหตุผล ยอมรับกัน
4.4.24 การแบ่งปัน ล้ำเลอค่า พาสุขใจ
เป้าหมายของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดงั นี้
4.4.25 นักเรียนมีความรู้และทักษะนาไปใช้ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
และนาไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ
4.4.26 นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข
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4.4.27 นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.4.28 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่ างมีประสิทธิภาพ
และนาผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4.4.29 โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 5 การกำหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
การกำหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน หมายถึง การกำหนดเงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ โครงสร้างสนับสนุนชุมชน การจัดสภาพที่เอื้ออำนวย สิ่งแวดล้อมเชิงบวก
และการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
5.1 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
5.1.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ โรงเรีย นจั ดโครงสร้างองค์ การชุ ม ชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพแบบมีส่วนร่วม และมุ่งความยั่งยืนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5.1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชนเพื่อลด
ความขัดแย้งระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง
5.1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพภายใต้โครงสร้างอำนาจเชิงคุณธรรม
ที่มาจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อร่วมพัฒนาของครู ผู้บริหาร นักการศึกษาที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง
5.2 เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน
ดังนี้
5.2.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก
5.2.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเน้นความคล่องตัวในการดำเนินการจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นที่อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน
5.3 การสนั บ สนุ นปั จ จั ย แวดล้ อ มในเชิ งบวกทั้ งภายในและภายนอก ซึ่ งมี แนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้
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5.3.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการเป็นโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์
5.3.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อ
การดำเนิ น การของชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เช่ น เวลา สถานที่ ขนาดชั้ น เรี ย น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น และบริบทของแต่ละชุมชน
หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร หมายถึง การประสานเชื่อมโยง ความรู้ ประสบการณ์ ของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนความ
ชุมชนกัลยาณมิตร ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรม และมี
การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนที่ ดี การมี วั ฒ นธรรมร่ ว มมื อ กั น ที่ เน้ น ไปที่ ก ารเรี ย นรู้ และวั ฒ นธรรม
ความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
6.1 ชุมชนกัลยาณมิตร ได้แก่
6.1.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกันเพื่อ
ลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู
6.1.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างความศรัทธาร่วมกันตามหลักปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
6.1.3 ผู้บริหารเสริมสร้างความรู้สึก ความผูกพันให้บุคลากรตระหนักถึงประโยชน์ของ
การจัดการศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาโรงเรียนและ
สังคม
6.1.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรร่วมกันส่งเสริมความเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปกับวิถีชีวิตตนเอง วิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมฐานการ
พึ่งพาตนเอง
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6.1.5 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความไว้วางใจครู ผู้สอน และบุคลากร เคารพซึ่งกันและกันในการ
ดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6.2 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่
6.2.1 ผู้บ ริหาร ครู ผู้ สอน และบุคลากรส่ งเสริม การสร้างวิถีและวัฒ นธรรมการอยู่
ร่วมกัน และร่วมกัน ทำงานแบบอุทิศตนเพื่อการดำเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
6.2.2 ผู้บริหาร ครู ผู้ สอน และบุค ลากรมุ่ งเน้นความเป็น ชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพ ที่มีความสุข ทั้งการทำงานและการอยู่ร่วมกันตามวัฒนธรรมแบบเปิดเผย โดยการบริหาร
จัดการองค์กรให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือปลอดการใช้อำนาจกดดันตามแนวทางการจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6.2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้
6.3 หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ได้แก่
6.3.1 ผู้ บ ริห ารและครู ผู้ ส อนยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร และปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6.3.2 ผู้ บ ริห ารส่ งเสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการนำไปใช้ ในการ
ดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6.3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอน และบุคลากรยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา
มุฑิตา อุเบกขา) เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก
หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสำเร็จ
การติดตามผลความสำเร็จ หมายถึง การติดตามผลจากการลงมือทำและเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน หลักการสร้าง
เครือข่ายและการติดตามผล ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
7.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมโดยเน้นการปฏิบัติ
7.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลเรียนรู้ของนักเรียน และประเมินผลตาม
สภาพจริง
7.3 ผู้บริหารสร้างเครื่องมือติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุด และสภาพ
ปัจจุบัน
7.4 ผู้บริหารสร้างเครือข่าย และการติดตามผลโดยประเมินผลจากปัจจัยนำเข้า กระบวนการ
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
การรายงานผลลั พ ธ์ก ารบริ ห ารชุ ม ชนหมายถึ ง การจั ด การเรีย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การ
สะท้ อนผลการปฏิ บัติ งาน การเน้ นที่ ผลสั ม ฤทธิ์ในการเรี ยนรู้ของผู้ เรีย น การประชุม หาทางออก
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและครู การกำหนดกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม
และบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน การมุ่งการเรียนรู้ การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ การกำหนดความผูกพัน
ต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์ และการจัดการความรู้ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
8.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกัน ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน และรางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ
8.2 ผู้บริหารปฏิบัตติ ามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและครู
8.3 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกัน กำหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์
เพื่อการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ในลำดับต่อไป ซึ่งร่วมกันสร้างกลยุทธ์ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และรางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ
โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน หัวหน้า
ชุมชน และนักเรียน ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นและองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและ
เอื้อต่อการเรียนรู้
ในการนำรูปแบบไปใช้ให้บังเกิดผลสำเร็จและเป้าหมายได้ ควรทำความเข้าใจและ
ศึกษาแนวทางการนำไปใช้ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กับโรงเรียน
อื่น ๆ เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นเพื่อแสดงถึงการรวม
พลังของครู และนักการศึกษาที่เป็นผู้นำร่วมกันทำงานร่วมกันเป็นทีมมุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนา
วิชาชีพภายใต้โครงสร้างอำนาจทางวิชาชีพและอำนาจเชิงคุณธรรมที่มาจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำ
ร่วมพัฒนาของครู ผู้บริหารนักการศึกษาภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไป
3. ในการดำเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะประสบ
ความสำเร็จ จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ครู นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง แต่ ล ะภาคส่ ว นมี บ ทบาทสำคั ญ ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หลังจากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่า
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
คำชีแ้ จง ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตัวเลือกของความเหมาะสม พร้อมกับระบุ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านที่มีต่อแต่ละส่วนประกอบ ในกรณีที่ท่านเห็นว่า ควรปรับปรุง แก้ไขให้
เหมาะสมมากขึ้น
รายการประเมิน
บทที่ 1 บทนำ ได้แก่ ที่มาและความสำคัญ
วัตถุประสงค์ในการสร้างรูปแบบ
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามรูปแบบ
ความหมายของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวดั มหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
บทที่ 2 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
บทที่ 3 การนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สูก่ าร
ปฏิบัติ
บทที่ 4 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
รายการอ้างอิง

ผลการพิจารณา
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ฉบับที่ 5

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผูว้ ิจัยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนเป็นอย่างดี
การตอบครบถ้วนจะทำให้ผลการประเมินสมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโอกาสต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลและทำเครื่องหมาย✓ ลงใน  และกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ
 21 - 30 ปี  31 - 40 ปี  41 - 50 ปี  51 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
4. ประสบการณ์ด้านการทำงาน
 1 - 10 ปี  11 - 20 ปี  21 - 30 ปี  31 ปี ขึ้นไป
5. ตำแหน่งปัจจุบัน
 ผู้บริหาร  ครู
 อื่นๆ โปรดระบุ........................
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คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับผลการพิจารณาของท่าน คิดว่าตรงกับความเป็น
จริงมากที่สุดโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับการให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อคำถามและทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  ตามระดับความพึงพอใจ
เพียงคำตอบเดียว
ข้อ

รายการ

องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
1.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน/วิธีการจัดการเรียนรูข้ อง
ครูตามแนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถ
การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนประชุมหาทางออก
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน
1.4 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนในการแบ่งปันบทเรียน
ออนไลน์สู่การปฏิบัติ
1.5 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพโดยใช้
การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
2.1 ผู้ บ ริ ห ารเปิ ด โอกาสให้ ค รู ผู้ ส อนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ
และร่วมประเมินผล

ระดับความพึงพอใจ
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ข้อ
2.2

รายการ

ผู้บริหาร ครูผู้สอน จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
2.3 ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ส อนจั ด การประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ การ
วางแผนและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
2.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
2.5 ผู้บริหาร ครูผู้สอนจัดกลุ่มย่อยเพื่อ การเรียนรู้เป็นทีม
ปฏิ บั ติ งานร่ว มกั น เป็ นที ม งานเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนแห่ งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นำร่วม
3.1 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3.2 ผู้บริหารให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นำของ
ตนเองและวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.3 ผู้บ ริห ารส่ งเสริมให้ ค รูผู้ส อนเป็น ผู้ น ำร่ วมกั น ในการ
พั ฒ นาโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทาง
ทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้นำร่วมกัน
3.5 ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำที่สนับสนุนและแบ่งปัน ให้กับ
ครูผู้สอน และบุคลากร
องค์ประกอบที่ 4 การมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน
4.1 ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
4.2 ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้างภาพความเชือ่ มโยง
และทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
4.3 ผู้บริหาร และครู ผู้สอนมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ ของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.4 ผู้ บ ริห าร และครู ผู้ ส อนสร้ า งค่ า นิ ย มและเป้ า หมาย
ร่วมกัน

ระดับความพึงพอใจ
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ข้อ
4.5

รายการ

ผู้บริหารและครูผู้สอนปฏิบัติตนเองตามความมุ่งมั่นต่อ
ค่านิยมของการเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สามารถบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพได้
องค์ประกอบที่ 5 การกำหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
5.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงสร้างองค์การ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม และ
มุ่งความยั่งยืนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
5.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก
5.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเน้นความคล่องตัวในการ
ดำเนินการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย
ใช้รูปแบบการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นที่อิสระใน
การสร้างสรรค์ของชุมชน
5.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศของ
ชุมชนเพื่อการเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพที่สมบูรณ์
5.5 ผู้บริหารสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนิน
การของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
6.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรใช้ความเป็น
กัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกันเพื่อลดความโดดเดี่ยว
ระหว่างการปฏิบัติงานสอนของครู
6.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างความศรัทธา
ร่วมกันตามหลักปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกัน
6.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรส่งเสริมการสร้างวิถี
และวัฒนธรรมการอยูร่ ่วมกัน และร่วมกันทำงานแบบ
อุทิศตนเพื่อการดำเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
6.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างวัฒนธรรม
ร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ข้อ
6.5

รายการ

ผู้บริหารและครูผู้สอนยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหาร และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสำเร็จ
7.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการ
ปฏิบัติ
7.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผล
เรียนรู้ของนักเรียน และประเมินผลตามสภาพจริง
7.3 ผู้บริหารสร้างเครื่องมือติดตามผลจากการรวบรวมการ
ค้นหา การปฏิบัติที่ดี และสภาพปัจจุบัน
7.4 ผู้บริหารสร้างเครือข่าย และการติดตามผลโดย
ประเมินผลจากปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น
7.5 ผู้บริหารมีการติดตามผลความสำเร็จของชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
8.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันปฏิบัติงานแบบมุ่ง
ผลลัพธ์ โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน
8.2 ผู้บริหารปฏิบัตติ ามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครู
8.3 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันกำหนดความผูกพัน
ต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อการพัฒนา
8.4 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันสร้างกลยุทธ์ของโรงเรียน
สตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อมุ่ง
สู่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
8.5 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีสว่ นร่วมในการรายงานผลลัพธ์
การบริหารชุมชน
ด้านกระบวนการนำไปใช้
9.1 การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกัน
9.2 การให้ความรู้โดยวิทยากรทำให้ได้รับความรู้สามารถ
นำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
9.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งมีความเหมาะสม
9.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยให้
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ข้อ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

9.5

การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียนของผู้บริหารช่วย
ให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ดีขี้น
9.6 การสะท้อนผลร่วมกันหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพ
ด้านผลการใช้รูปแบบ
10.1 ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
สตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10.2 ช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10.3 ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
10.4 ทำให้ครูได้มีการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 สิ่งที่ทา่ นพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในครั้งนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.2 สิ่งที่ควรเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป (ในส่วนของคณะ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC
แบบสอบถามองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
การมีผู้นาที่ดีมีทกั ษะการคิด การคิดวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ
การเป็นผู้นาร่วม
+1 +1 +1 +1 +1
การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
+1 +1 0 +1 +1
การเป็นผู้นาที่ให้โอกาสและแบ่งปันกัน
+1 +1 +1 +1 0
การปฏิบัติตนต่อกันและกัน
+1 +1 +1 +1 0
การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกันใน
+1 +1 +1 +1 0
ชุมชน
ความมุ่งมั่นแห่งตน
+1 +1 +1 +1 +1
รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง
+1 -1 +1 +1 +1
ความสามารถในการรวบรวมความคิด
+1 +1 +1 +1 +1
สร้างสรรค์
ความมุ่งมั่นในงานอย่างต่อเนื่อง
+1 +1 +1 +1 0
การให้โอกาสความเป็นผู้นาทางวิชาชีพอย่าง +1 +1 0 +1 +1
ทั่วถึง
การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้นา +1 +1 +1 +1 +1
กันและกัน
การมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ +1 +1 +1 +1 +1
ชุมชนที่ดี
การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์
+1 +1 +1 +1 +1
การสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน
0 +1 +1 +1 +1
ติดตามผลจากการปฏิบัติที่ดีที่สดุ ของ
+1 +1 +1 +1 +1
สมาชิกในชุมชน
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ +1 +1 +1 +1 +1
รายการ

5

ค่า
ความหมาย
IOC
1.00 สอดคล้อง

5
4
4
4
4

1.00
0.80
0.80
0.80
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5
5
5

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

4
4

0.80
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5
4
5

1.00
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

รวม
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ข้อ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

รายการ
เกิดประโยชน์ในภารกิจร่วม
การแบ่งปันให้สมาชิกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่มแบ่งปัน
ประสบการณ์
การควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้นาที่ดี
การมีทกั ษะการเป็นผู้นาร่วมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและสื่อสารกันด้วยดี
การส่งเสริมครูในการวางแผนและพัฒนา
ความเป็นผู้นาของตนเอง
ความรอบรู้แห่งตนของครูผู้เป็นสมาชิกใน
ชุมชน
การเป็นผู้นาในการสร้างนวัตกรรม
การคิดอย่างเป็นระบบ
หลักความสนใจ ใฝ่รู้
การเป็นผู้นาทางนวัตกรรมและการวิจัย
ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือร่วมพลัง
การตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและงานที่
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ของทีมงานร่วมกัน
การสร้างความตระหนักร่วมกันที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
การวางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
การทางานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของทุกคนในการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
การประสานความร่วมมือในกิจกรรม ที่มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเสริมสร้าง

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

+1 +1
+1 +1

+1
+1

+1 +1
+1 +1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1
+1

+1 +1
+1 +1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

0

+1

+1

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
0
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
4
5
5
4
5

1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1
+1

+1 +1
+1 +1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1
+1

+1 +1
+1 +1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง
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ข้อ
36

37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

รายการ
ชุมชนการเรียนรู้รว่ มกัน
การมีสว่ นร่วมในการบริหาร ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ และร่วม
ประเมินผล
การเรียนรูร้ ่วมกันและการประยุกต์ใช้
ความรูอ้ ย่างสร้างสรรค์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล แบบ
กัลยาณมิตร
การรับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน
การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อมั่น
ไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
ความเป็นทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
การวางแนวปฏิบัติที่ดีรว่ มกัน
การแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน มีการ
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การนาแนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาและตอบ
โจทย์ความต้องการของนักเรียน
การติดตามผลจากการลงมือทาและร่วม
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ทีด่ ีต่อกัน
การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การปรึกษาหารือพูดคุยในการเสริมสร้าง
การเรียนรูใ้ ห้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
การเผชิญกับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของครู
ด้วยเหตุผล
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหา

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1
+1 +1

+1
+1
+1

+1 +1
+1 +1
+1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง
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ข้อ
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

รายการ
อย่างรอบด้าน
การสร้างเครือ ข่ายและการติดตามผลจาก
การสะท้อนคิด
หลักการสื่อสารแบบสองทางเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกื้อกูลระหว่างกัน แบ่งปันวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี
การประชุมหาทางออกในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับผู้เรียน
การสร้าง การจัดเก็บ การนาไปใช้ขององค์
ความรูท้ ี่ดดี ้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การสนับสนุนการเรียนรูแ้ บบกลุ่ม และ
บุคคลอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค
การแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
การบริหารการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ
อย่างเสมอภาค
การเน้นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพือ่ การเรียนรู้ของ
นักเรียนและครู
การกาหนดความผูกพันและมีการตรวจสอบ
ผลลัพธ์
การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์
การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนการดาเนินงาน
เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้
มีโครงสร้างสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

+1 +1

+1

+1

0

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1
+1

+1 +1
+1 +1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1
+1 +1

+1
+1
+1

+1 +1
+1 0
+1 0

5
4
4

1.00
0.80
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง
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ข้อ
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
มีกรรมการชุมชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ +1 +1 +1 +1 0
มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
+1 +1 +1 +1 +1
มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
+1 +1 +1 +1 +1
การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1
ร่วมกัน
การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมในเชิงบวกทั้ง +1 +1 +1 +1 +1
ภายในและภายนอก
วัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย
+1 +1 +1 +1 0
ทางการเรียนรูร้ ่วมกัน
การสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน
+1 +1 +1 +1 0
มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการ +1 +1 +1 +1 +1
เรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
มีการสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทาง
+1 +1 +1 +1 +1
ร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
มีการสร้างวิสัยทัศน์รว่ มกัน
+1 +1 +1 +1 +1
สรุปค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00
รายการ

4

ค่า
ความหมาย
IOC
0.80 สอดคล้อง

5
5
5

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

4

0.80

สอดคล้อง

4
5

0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

รวม
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC
แบบประเมินผลรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ข้อ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม
1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1
5
รายการ

วิชาชีพด้วยบริบทชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่มีการทำงานร่วมกัน โดยมีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านวิชาการ ผ่านการประเมิน
ระดับชาติเพื่อนำมาใช้ในการจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการ
สอน การวัด และประเมินผล และผลงาน ทั้ง
ระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์
(offline) ตามแนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนา
ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารที่จำเป็นสำหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันพัฒนา
สมาธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพโดยใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนร่วมกันสร้าง
บรรยากาศที่เป็นพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพแบบนำตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยน

ค่า
ความหมาย
IOC
1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง
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ข้อ

1.8

1.9

1.10

1.11

2.1

2.2

2.3

รายการ
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพร่วมกัน
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารนำหลักการบริหารจัดการองค์กรด้วย
ระบบคุณภาพมาปรับใช้ตามแนวทางการ
ดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการเรียน
การสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามหลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
สื่อสาร 2 ภาษาตามบริบทของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยได้มีการ
เผยแพร่ในหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

4

0.80

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน บุคลากร
+1 +1 0 +1 +1
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน และผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล
ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการ +1 +1 +1 +1 +1
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการ +1 +1 +1 +1 +1
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการ
วางแผนและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

261

ข้อ
2.4

2.5

2.6

รายการ

ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการ +1 +1
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดกลุ่มย่อยในรูปของเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการเรียนรู้เป็นทีม
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงานเพื่อการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียน
ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการ +1 +1
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนประสานความร่วมมือในกิจกรรมการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ร่วมกัน

ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการส่งเสริมการ
2.8 ยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการ
ทำงานร่วมกัน
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการทำงานแบบ
ร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุก
2.9
คนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์การ
ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการเรียนรูร้ ่วมกัน
และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการ
2.10
เรียนการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการสร้างความ
2.11 ตระหนักร่วมกันเพื่อมุ่งสูก่ ารเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
2.7

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1

5

ค่า
ความหมาย
IOC
1.00 สอดคล้อง

รวม

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง
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ข้อ
2.12

2.13

2.14
2.15

2.16

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
ผู้บริหารและครูผู้สอนสร้างทีมและเครือข่าย +1 +1 +1 +1 +1
การเรียนรูร้ ่วมกับหน่วยงานภายนอกและ
องค์กรอื่น ๆ
ผู้บริหารและครูผู้สอนปฏิบัติงานร่วมกันเป็น +1 +1 +1 +1 +1
ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง
ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทาง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนในการแสวงหา
+1 +1 +1 +1 +1
ความรูท้ างวิชาชีพร่วมกันและมีการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้ตระหนักถึง
+1 +1 +1 +1 +1
คุณค่าของตนเองและของงานบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการ +1 +1 +1 +1 +1
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำ
ชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อหาแนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้นำร่วม
ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้ +1 +1 +1 +1 +1
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร
จัดการชุมชนทีด่ ี
ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้ประยุกต์ใช้
+1 +1 +1 +1 +1
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในการบริหารจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้คิดอย่าง
+1 +1 +1 +1 +1
เป็นระบบในการจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้
ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนควบคุมเกณฑ์ +1 +1 +1 +1 +1
มาตรฐานการเป็นผู้นำที่ดี
ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนการแลกเปลี่ยน +1 +1 +1 +1 +1
ภาวะผู้นำระหว่างเพื่อนร่วมงาน
รายการ

5

ค่า
ความหมาย
IOC
1.00 สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

รวม

263

ข้อ

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

3.13
3.14

รายการ
ผู้ปกครอง และนักเรียน
ผู้บริหารให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความ
เป็นผู้นำของตนเองและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการ
บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ประยุกต์
การเรียนรูท้ ี่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนา
ความรอบรู้แห่งตนโดยการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ การเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เป็นต้น
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนรวบรวม
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพตามแนวทางการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่าง
บุคลากร ระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน
และนักเรียน
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างความ
มุ่งมั่นแห่งตน
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้นำร่วมกัน
ในการพัฒนาโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางทางการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารและครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้
มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ
การสื่อสารทีด่ ี
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้นำ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

0

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

264

ข้อ

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

3.20

3.21
3.22

3.23

รายการ
ร่วมกัน
ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยยึด
หลักแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ การสนับสนุน การกระจายอำนาจ
การสร้างแรงบันดาลใจของครู และบุคลากร
ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำที่สนับสนุนและ
แบ่งปันให้กับครูผู้สอน และบุคลากร
ผู้ บริหารส่งเสริมให้ ครูผู้ สอนมี การพั ฒนา
ความเป็ นผู้นำทางนวัตกรรมและการวิจั ย
เช่น นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น
ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่มีความ
มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่มี
หลักการเป็นผู้นำที่ดี มีทกั ษะการคิด
การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารและครูผู้สอนพัฒนารูปแบบ
ความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง และเปิดรับ
คำแนะนำแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอ
ผู้บริหารและครูผู้สอนสนใจในการเสริมสร้าง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นผู้นำในการสรร
สร้างนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ และสิ่งใหม่ ๆ ตามยุคสมัยอยู่เสมอ
ผู้บริหารและครูผู้สอนคิดสร้างสรรค์แบบ
กลุ่ม ร่วมกันนำเสนอความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

265

ข้อ
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม
1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้าง
+1 +1 +1 +1 +1 5
วิสัยทัศน์ร่วม
ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้างภาพ
+1 +1 +1 +1 +1 5
ความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้ บ ริ ห าร และครู ผู้ ส อนมี วิ สั ย ทั ศ น์ เชิ ง +1 +1 +1 +1 +1 5
อุ ดมการณ์ ของชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทาง
วิชาชีพ
ผู้บริหาร และครูผู้สอนสร้างค่านิยมและ
+1 +1 +1 +1 +1 5
เป้าหมายร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 5 การกำหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน
ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงสร้าง
+1 +1 +1 +1 +1 5
องค์การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แบบมีส่วนร่วม และมุ่งความยั่งยืนแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงสร้าง
+1 +1 +1 +1 +1 5
การปกครองตนเองของชุมชนเพื่อลดความ
ขัดแย้งระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่าย
บริหารให้น้อยลง
ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพ
+1 +1 +1 +1 +1 5
รายการ

ภายใต้โครงสร้างอำนาจเชิงคุณธรรมที่มาจาก
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อร่วมพัฒนาของ
ครู ผู้บริหาร นักการศึกษาที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหาร
+1
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
การปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เน้นรูปแบบทีมงาน
เป็นหลัก
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเน้นความคล่องตัว +1
ในการดำเนินการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดยใช้ รูปแบบการสื่ อสารด้ วยใจ
เปิ ดกว้างให้พื้ นที่ อิ สระในการสร้างสรรค์ ของ
ชุมชน
ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบ
+1

ค่า
ความหมาย
IOC
1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

5

1.00

สอดคล้อง
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ข้อ

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

รายการ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

สารสนเทศของชุมชนเพื่อการเป็นโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการ +1
จัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการดำเนินการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น เวลา
สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ข้อมูลสารสนเทศ และ
อื่น ๆ ตามความจำเป็น และบริบทของแต่ละ
ชุมชน

+1

+1

+1 +1

องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรใช้ความ
+1 +1 +1 +1 +1
เป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกันเพื่อลด
ความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอน
ของครู
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างความ +1 +1 +1 +1 +1
ศรัทธาร่วมกันตามหลักปฏิบัติงานการ
จัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
ผู้ บ ริ ห ารเสริ ม สร้ า งความรู้ สึ ก ผู ก พั น ให้ +1 +1 +1 +1 +1
บุ คลากรตระหนั กถึ งประโยชน์ ของชุ มชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างนักเรียนที่มี
คุณภาพต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคม
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรร่วมกัน
+1 +1 +1 +1 +1
ส่งเสริมความเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพไปกับวิถีชีวิตตนเอง
วิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของ
สังคมฐานการพึ่งพาตนเอง
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเสรีภาพใน
+1 +1 +1 +1 +1
การแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความไว้วางใจ
ครูผู้สอน และบุคลากร เคารพซึ่งกันและกัน
ในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรส่งเสริมการ +1 +1 +1 +1 +1
สร้างวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน และ
ร่วมกันทำงานแบบอุทิศตนเพื่อการ

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง
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ข้อ

รายการ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

ดำเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรมุ่งเน้น
+1 +1 +1 +1 +1
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่
มีความสุข ทั้งการทำงานและการอยู่รว่ มกัน
6.7 ตามวัฒนธรรมแบบเปิดเผย โดยการบริหาร
จัดการองค์กรให้ความรู้สกึ ปลอดภัยหรือ
ปลอดการใช้อำนาจกดดันตามแนวทางการ
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้าง
+1 +1 +1 +1 +1
6.8
วัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้
ผู้บริหารและครูผู้สอนยึดหลัก
+1 +1 +1 +1 +1
6.9 ธรรมาภิบาลในการบริหาร และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมอัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม
+1 +1 +1 +1 +1
6.10 จริยธรรมในการนำไปใช้ในการดำเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอน และบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1
6.11 ยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุฑิตา
อุเบกขา) เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความสำเร็จ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการ
+1 +1 +1 +1 +1
7.1 ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยเน้นการปฏิบัติ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการ
+1 +1 +1 +1 +1
7.2 ติดตามผลเรียนรู้ของนักเรียน และ
ประเมินผลตามสภาพจริง
ผู้บริหารสร้างเครื่องมือติดตามผลจากการ +1 +1 +1 +1 +1
7.3 รวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และ
สภาพปัจจุบัน
ผู้บริหารสร้างเครือข่าย และการติดตามผล +1 +1 +1 +1 +1
7.4 โดยประเมินผลจากปัจจัยนำเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

268
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน
ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันปฏิบัติงาน
+1 +1 +1 +1 +1
แบบมุ่งผลลัพธ์ โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการ
8.1
เรียนรู้ของนักเรียน และรางวัลที่ได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางชุมชนแห่งการ +1 +1 +1 +1 +1
8.2 เรียนรู้ทางวิชาชีพที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและครู
ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันกำหนดความ +1 +1 +1 +1 +1
ผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์
เพื่อการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ในลำดับต่อไป
ซึ่งร่วมกันสร้างกลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาล
ลานสักเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และ
8.3
รางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ
โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร
ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน หัวหน้าชุมชน และ
นักเรียน
สรุปค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00
ข้อ

รายการ

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

5

1.00

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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ผลการวิเคราะห์ค่า Reliability
แบบสอบถามองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's
Based on
Alpha
Standardized Items
.951
.951

N of Items
74

ผลการวิเคราะห์ค่า Reliability
แบบประเมินผลรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's
Based on
Alpha
Standardized Items N of Items
.901
.908
79

ภาคผนวก ง
ผลการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560-2561
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2561
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร.
ของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ที่ได้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร. ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

327
327
327
327

11
10
9
0

26
8
30
16

24
33
42
34

31
83
49
32

47
51
66
29

59
40
62
62

69
24
38
66

60
78
31
88

188
142
131
216

57.49
43.43
40.06
66.06

2.50
2.00
2.50
3.00

71.87
84.40
60.24
66.06

327

0

0

0

0

0

23

74

230

327

100.00

3.00

100.00

327
327
327

7
10
6

14
56
37

8
35
18

12
61
53

25
38
19

58
41
53

98
37
31

105
49
110

261
127
194

79.82
38.84
59.33

2.50
3.00
2.50

87.46
38.84
65.14
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร.
ของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ที่ได้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร. ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

327
327
327
327

1
6
0
0

23
15
20
20

40
48
23
28

78
91
66
43

77
54
62
46

52
29
72
54

35
16
41
57

21
68
43
79

108
113
156
190

33.03
34.56
47.71
58.10

2.50
2.00
2.50
3.00

56.57
78.90
66.67
58.10

327

0

1

3

20

24

28

62

189

279

85.32

3.00

85.32

327
327

4
3

5
14

5
17

25
33

52
30

64
75

79
75

93
80

236
230

72.17
70.34

2.50
3.00

88.07
70.34

327

13

45

23

38

45

46

40

77

163

49.85

2.50

63.61
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร.
ของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ที่ได้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร. ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

328
328
328
328

1
17
1
3

5
24
17
5

15
32
27
27

28
75
49
49

51
65
50
44

70
37
54
112

76
28
41
50

82
50
89
38

228
115
184
200

69.51
35.06
56.10
60.98

3.00
2.00
2.50
3.00

69.51
77.74
71.34
60.98

328

1

0

1

12

38

65

73

138

276

84.15

3.00

84.15

328
328
328

7
9
2

4
1
39

3
2
13

10
5
38

11
18
33

30
55
49

64
75
41

199
163
113

293
293
203

89.33
89.33
61.89

3.00
3.00
2.50

89.33
89.33
71.95
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร.
ของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ที่ได้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร. ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

327
327
327
327

0
4
4
1

16
17
36
4

9
53
25
10

19
64
33
27

40
70
37
50

74
42
48
58

78
37
50
63

91
40
94
114

243
119
192
235

74.31
36.39
58.72
71.87

3.00
2.00
2.50
3.00

74.31
77.37
70.03
71.87

327

0

0

0

4

13

50

101

159

310

94.80

3.00

94.80

327
327
327

6
2
0

0
0
42

13
3
18

16
6
23

23
12
26

46
38
32

50
66
20

173
200
166

269
304
218

82.26
92.97
66.67

3.00
3.00
2.50

82.26
92.97
74.62
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร.
ของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ที่ได้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ นร.
ที่มีระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

334
334
334
334

1
5
23
3

6
11
35
3

11
44
25
6

20
57
44
17

37
29
47
26

68
27
62
49

76
21
40
88

115
140
58
142

259
188
160
279

77.54
56.29
47.90
83.53

3.00
2.00
2.50
3.00

77.54
82.04
61.98
83.53

334

0

3

1

6

9

27

79

209

315

94.31

3.00

94.31

334
334
334

1
0
8

3
2
8

10
6
27

5
9
28

18
25
53

65
77
78

85
93
61

147
122
71

297
292
210

88.92
87.43
62.87

3.00
3.00
2.50

88.92
87.43
78.74
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร.
ของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ที่ได้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ นร.
ที่มีระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

338
338
338
338

4
2
7
7

4
23
56
10

19
32
42
18

33
52
49
35

54
41
38
46

68
32
54
57

85
30
47
63

71
126
45
102

224
188
146
222

66.27
55.62
43.20
65.68

3.00
2.00
2.50
3.00

66.27
83.14
54.44
65.68

338

1

1

3

15

30

52

50

186

288

85.21

3.00

85.21

338
338
338

1
2
6

0
10
26

1
5
59

3
12
58

7
22
65

23
56
42

71
65
33

232
166
49

326
287
124

96.45
84.91
36.69

3.00
3.00
2.50

96.45
84.91
55.92
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร. ของ
ที่ได้ระดับ 3 นร. ที่ได้
ขึ้นไป
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ นร.
ที่มีระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

364
364
364
364

1
5
6
19

24
48
13
19

37
78
17
22

57
57
53
36

44
43
58
56

60
29
60
61

62
30
48
66

79
74
109
85

201
133
217
212

55.22
36.54
59.62
58.24

3.00
2.00
2.50
3.00

55.22
64.01
75.55
58.24

364

0

0

0

0

3

24

74

263

361

99.18

3.00

99.18

364
364
364

1
5
11

10
22
57

12
15
27

11
35
35

19
76
40

63
65
71

81
54
40

167
92
83

311
211
194

85.44
57.97
53.30

3.00
3.00
2.50

85.44
57.97
64.29
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร. ของ
ที่ได้ระดับ 3 นร. ที่ได้
ขึ้นไป
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ นร.
ที่มีระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

361
361
223
361

1
2
5
24

11
22
46
31

38
77
45
39

55
57
47
33

58
54
27
50

61
35
18
51

57
17
18
67

80
97
17
66

198
149
53
184

54.85
41.27
23.77
50.97

3.00
2.00
2.50
3.00

54.85
72.02
35.87
50.97

361

1

0

1

3

18

40

62

236

338

93.63

3.00

93.63

361
361
361

1
0
14

7
1
38

1
1
40

4
30
51

21
53
52

87
58
44

58
75
28

182
143
94

327
276
166

90.58
76.45
45.98

3.00
3.00
2.50

90.58
76.45
60.39
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร. ของ
ที่ได้ระดับ 3 นร. ที่ได้
ขึ้นไป
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ นร.
ที่มีระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

380
380
236
380

2
1
0
0

9
60
4
3

17
85
5
6

32
57
39
19

55
49
56
49

100
41
62
87

91
24
46
77

74
63
24
139

265
128
132
303

69.74
33.68
55.93
79.74

3.00
2.00
2.50
3.00

69.74
61.58
79.66
79.74

380

0

0

0

8

12

26

33

301

360

94.74

3.00

94.74

380
380
380

0
7
8

5
8
24

4
12
36

4
28
45

3
26
47

61
36
50

144
50
60

159
213
110

364
299
220

95.79
78.68
57.89

3.00
3.00
2.50

95.79
78.68
70.26
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร. ของ
ที่ได้ระดับ 3 นร. ที่ได้
ขึ้นไป
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ นร.
ที่มีระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

380
380
234
380

2
2
0
9

3
36
6
8

14
72
4
17

31
52
9
24

62
58
18
62

75
35
39
84

77
45
60
71

116
80
98
105

268
160
197
260

70.53
42.11
84.19
68.42

3.00
2.00
2.50
3.00

70.53
71.05
91.88
68.42

380

0

4

6

6

13

38

67

246

351

92.37

3.00

92.37

380
380
380

0
0
10

0
4
17

2
6
48

1
6
57

5
13
57

64
38
64

101
67
41

207
246
86

372
351
191

97.89
92.37
50.26

3.00
3.00
2.50

97.89
92.37
65.26
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร. ของ
ที่ได้ระดับ 3 นร. ที่ได้
ขึ้นไป
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ นร.
ที่มีระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

367
367
144
367

3
9
0
1

3
31
0
4

6
54
2
5

38
68
1
6

55
41
10
39

111
33
24
74

94
28
40
82

57
103
67
156

262
164
131
312

71.39
44.69
90.97
85.01

3.00
2.00
2.50
3.00

71.39
74.39
97.92
85.01

367

0

0

0

0

0

3

32

332

367

100.00

3.00

100.00

367
367

1
2

1
16

4
38

9
27

29
37

53
55

69
58

201
134

323
247

88.01
67.30

3.00
2.50

88.01
77.38
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร. ของ
ที่ได้ระดับ 3 นร. ที่ได้
ขึ้นไป
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่
รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร. ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

367
367
367

1
13
1

1
43
3

7
45
6

17
46
21

50
44
25

61
27
59

108
38
92

122
111
160

291
176
311

79.29
47.96
84.74

3.00
2.00
3.00

79.29
72.48
84.74

367
367
367
367

0
0
3
2

0
3
8
10

0
3
14
19

0
16
11
52

0
24
22
38

14
29
31
48

31
99
75
39

322
193
203
159

367
321
309
246

100.00
87.47
84.20
67.03

3.00
3.00
3.00
2.50

100.00
87.47
84.20
77.38
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร.ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

ภาษาไทย

303

0

6

15

25

39

70

84

64

218

71.95

2.50

84.82

คณิตศาสตร์

303

0

1

14

57

66

64

24

77

165

54.46

2.50

76.24

วิทยาศาสตร์

303

1

11

9

91

61

58

38

34

130

42.90

2.50

63.04

สังคมศึกษาฯ

303

0

1

2

15

43

77

59

106

242

79.87

2.50

94.06

สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ

303

0

0

0

1

1

18

44

239

301

99.34

2.50

99.67

303

2

2

4

11

25

58

110

91

259

85.48

2.50

93.73

การงานอาชีพฯ

303

0

8

13

15

16

23

44

184

251

82.84

2.50

88.12

ภาษาต่างประเทศ

303

0

20

26

54

29

42

37

95

174

57.43

2.50

67.00
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้า
สอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร.ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

ภาษาไทย

303

0

5

10

27

28

61

70

102

233

76.90

2.50

86.14

คณิตศาสตร์

303

0

21

40

49

50

53

27

63

143

47.19

2.50

63.70

วิทยาศาสตร์

303

13

13

19

48

56

52

33

69

154

50.83

2.50

69.31

สังคมศึกษาฯ

303

0

24

17

32

41

48

50

91

189

62.38

2.50

75.91

สุขศึกษา
และพลศึกษา

303

0

0

0

3

16

62

94

128

284

93.73

2.50

99.01

ศิลปะ

303

4

6

10

31

47

47

71

87

205

67.66

2.50

83.17

การงานอาชีพฯ

303

0

0

0

10

16

62

71

144

277

91.42

2.50

96.70

ภาษาต่างประเทศ

303

0

2

7

10

19

51

61

153

265

87.46

2.50

93.73
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้า
สอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

ภาษาไทย

322

0

9

8

41

73

69

54

68

191

59.32

2.50

ร้อยละของ
นร.ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์
81.99

คณิตศาสตร์

322

9

51

44

61

45

30

23

59

112

34.78

2.50

48.76

วิทยาศาสตร์

322

0

24

52

50

54

55

25

62

142

44.10

2.50

60.87

สังคมศึกษาฯ

322

0

1

13

35

52

65

72

84

221

68.63

2.50

84.78

สุขศึกษา
และพลศึกษา

322

0

6

5

7

13

20

33

238

291

90.37

2.50

94.41

ศิลปะ

322

6

10

15

20

52

40

48

131

219

68.01

2.50

84.16

การงานอาชีพฯ

322

2

12

7

6

6

28

96

165

289

89.75

2.50

90.61

ภาษาต่างประเทศ

322

0

5

64

60

45

50

39

59

148

45.96

2.50

59.94

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้า
สอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร.ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

ภาษาไทย

322

2

45

23

37

64

58

40

53

151

46.89

2.50

66.77

คณิตศาสตร์

322

8

110

57

51

26

29

15

26

70

21.74

2.50

29.81

วิทยาศาสตร์

322

0

28

47

49

35

42

31

90

163

50.62

2.50

61.49

สังคมศึกษาฯ

322

8

21

32

39

38

51

48

85

184

57.14

2.50

68.94

322

0

19

11

9

8

21

31

223

275

85.40

2.50

87.89

322

10

9

21

42

61

68

40

71

179

55.59

2.50

74.53

การงานอาชีพฯ

322

14

12

19

13

15

27

43

179

249

77.33

2.50

81.99

ภาษาต่างประเทศ

322

5

16

24

35

53

54

50

85

189

58.70

2.50

75.16

สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้า
สอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่ รร. ร้อยละของ นร.ที่
กาหนด
มีระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์
2.50
93.50

ภาษาไทย

323

0

0

3

20

38

65

45

154

264

81.73

คณิตศาสตร์

323

2

55

66

39

35

21

16

89

126

39.01

2.50

49.84

วิทยาศาสตร์

323

3

58

58

55

46

36

31

36

103

31.89

2.50

46.13

สังคมศึกษาฯ

323

0

5

11

24

40

60

71

112

243

75.23

2.50

87.61

สุขศึกษา
และพลศึกษา

323

0

1

0

4

8

28

47

235

310

95.98

2.50

98.45

ศิลปะ

323

0

2

1

3

12

49

102

153

304

94.12

2.50

97.83

การงานอาชีพฯ

323

1

5

3

13

24

49

93

135

277

85.76

2.50

93.18

ภาษาต่างประเทศ

323

3

10

8

20

39

69

57

117

243

75.23

2.50

87.30
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้า
สอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร.ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

ภาษาไทย

323

0

9

14

23

45

66

60

106

232

71.83

2.50

85.76

คณิตศาสตร์

323

3

41

44

51

39

46

28

71

145

44.89

2.50

56.97

วิทยาศาสตร์

323

6

58

50

47

35

48

36

43

127

39.32

2.50

50.16

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ

323

7

13

35

42

44

48

31

103

182

56.35

2.50

69.97

323

2

3

3

3

11

32

76

193

301

93.19

323

4

4

9

8

30

19

76

173

268

82.97

2.50

92.27

การงานอาชีพฯ

323

3

5

7

11

24

32

54

187

273

84.52

2.50

91.96

ภาษาต่างประเทศ

323

4

15

23

25

35

51

57

113

221

68.42

2.50

76.26

2.50

96.60
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้า
สอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละ
จานวน นร.
ของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ที่ได้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด

ภาษาไทย

371

0

10

29

59

79

90

57

47

194

52.29

2.50

ร้อยละของ นร.ที่มี
ระดับคุณภาพตาม
เกณฑ์
73.58

คณิตศาสตร์

371

0

7

38

53

41

53

54

125

232

62.53

2.50

73.58

วิทยาศาสตร์

371

2

10

5

10

18

62

72

192

326

87.87

2.50

92.72

สังคมศึกษาฯ

371

1

18

25

27

58

79

68

95

242

65.23

2.50

80.86

สุขศึกษา
และพลศึกษา

371

0

0

1

1

2

24

75

268

367

98.92

2.50

99.46

ศิลปะ

371

1

10

7

12

51

52

35

203

290

78.17

2.50

91.91

การงานอาชีพฯ

371

0

0

0

2

15

43

66

101

210

56.60

2.50

68.73

ภาษาต่างประเทศ

371

0

17

30

58

63

64

59

80

203

54.72

2.50

71.69

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

289

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้า
สอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร.ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

ภาษาไทย

369

0

5

16

33

65

90

77

83

250

67.75

2.50

85.37

คณิตศาสตร์

369

1

16

68

112

48

32

24

68

124

33.60

2.50

46.62

วิทยาศาสตร์

226

1

12

31

38

51

42

23

28

93

41.15

2.50

63.72

สังคมศึกษาฯ

369

4

3

10

21

67

130

76

58

264

71.54

2.50

89.71

369

0

2

0

1

5

28

48

285

361

97.83

369

1

2

4

13

37

64

91

157

312

84.55

2.50

94.58

การงานอาชีพฯ

143

0

0

0

0

0

1

7

135

143

100.00

2.50

100.00

ภาษาต่างประเทศ

369

1

17

15

28

44

66

86

112

264

71.54

2.50

83.47

สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ

2.50

99.16
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น
ไป

เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

ภาษาไทย

358

3

24

23

38

38

53

69

109

231

64.53

2.50

ร้อยละของ นร.
ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์
75.14

คณิตศาสตร์

358

1

97

74

54

24

21

13

72

106

29.61

2.50

36.32

วิทยาศาสตร์

358

1

4

13

32

36

49

37

48

134

37.43

2.50

47.49

สังคมศึกษาฯ

358

12

53

22

21

28

36

52

133

221

61.73

2.50

69.56

สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ

358

1

5

3

4

7

30

43

264

337

94.13

2.50

96.09

358

2

3

6

3

9

63

115

156

334

93.30

2.50

95.82

การงานอาชีพฯ

358

1

7

17

30

33

52

55

162

269

75.14

2.50

84.36

ภาษาต่างประเทศ

358

1

23

67

53

72

55

33

53

141

39.39

2.50

59.50

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้า
สอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร.ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

ภาษาไทย

354

2

19

19

30

47

79

62

96

237

66.95

2.50

80.22

คณิตศาสตร์

354

5

101

59

45

47

42

27

28

97

27.40

2.50

40.67

วิทยาศาสตร์

216

0

3

7

9

35

61

48

53

162

75.00

2.50

91.20

สังคมศึกษาฯ

354

3

37

27

69

49

32

54

83

169

47.74

2.50

61.58

สุขศึกษา
และพลศึกษา

354

0

0

1

1

7

21

86

238

345

97.46

ศิลปะ

354

3

0

7

3

7

47

107

180

334

94.35

2.50

96.32

การงานอาชีพฯ

354

0

2

3

16

31

43

45

214

302

85.31

2.50

94.06

ภาษาต่างประเทศ

354

0

13

26

62

77

57

45

74

176

49.72

2.50

71.46

2.50

99.43
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้า
สอบ

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละ
จานวน นร.
ของ นร. ที่
ที่ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
ขึ้นไป

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด
เกณฑ์ที่ รร.
กาหนด

ร้อยละของ
นร.ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

ภาษาไทย

380

0

1

5

19

100

108

97

50

255

67.11

2.50

93.43

คณิตศาสตร์

380

1

2

46

135

40

29

39

88

156

41.05

2.50

51.58

วิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สังคมศึกษาฯ

380

0

1

2

8

19

39

82

229

350

92.11

2.50

97.11

สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ

380

0

0

0

0

1

1

5

373

379

99.74

2.50

100.00

380

0

9

2

6

16

52

89

206

347

91.32

2.50

95.53

การงานอาชีพฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380

0

15

21

45

64

75

65

95

235

61.84

ภาษาต่างประเทศ

2.50

78.69
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จา
นวน
ที่เข้าสอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละของ
นร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ รร. กาหนด

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ นร. ที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

เกณฑ์ที่
รร.กาหนด

ร้อยละของ
นร.ที่มีระดับ
คุณภาพตาม
เกณฑ์

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

380
380
-

1
5
-

6
14
-

3
73
-

11
74
-

58
49
-

113
43
-

93
37
-

95
85
-

301
165
-

79.21
43.42
-

2.50
2.50
-

94.47
56.32
-

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา

380

2

2

13

16

41

73

132

101

306

80.53

2.50

91.32

380

0

13

7

6

10

30

51

263

344

90.53

2.50

93.16

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

380
-

3
-

3
-

15
-

14
-

32
-

54
-

106
-

153
-

313
-

82.37
-

2.50
-

90.79
-

380

1

16

27

33

47

58

59

139

256

67.37

2.50

79.74
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สถิติผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2561
โดยใช้การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2560
ระดับ
ระดับ
ผลต่าง
โรงเรียน
จังหวัด

ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ระดับ
ผลต่าง
โรงเรียน
จังหวัด

63.79
39.96
41.31
38.23

53.42
37.53
33.44
35.48

10.37
2.43
7.87
2.75

72.25
39.80
46.27
44.01

60.40
36.51
36.82
39.31

11.85
3.29
9.45
4.70

68.35
44.37
45.08

55.82
38.71
39.65

12.53
5.66
5.43

66.08
41.24
45.42

54.42
38.45
43.27

11.66
2.79
2.15

04 คณิตศาสตร์

40.23

33.66

6.57

49.82

41.64

8.18

05 วิทยาศาสตร์

36.88

33.98

2.90

36.03

34.80

1.23

วิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
91 ภาษาไทย
93 ภาษาอังกฤษ
94 คณิตศาสตร์
95 วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ

สถิติผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560 - 2561

15

10.37

11.85

7.87

10
5

2.43

9.45

3.29

2.75

4.7

0
91 ภาษาไทย

93 ภาษาอังกฤษ

94 คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

95 วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

สถิติผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560 - 2561
15

12.53 11.66

10
5.66
5

6.57

5.43
2.79

8.18

2.15

2.9

1.23

0
01 ภาษาไทย

02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ
04 คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561

05 วิทยาศาสตร์

ภาคผนวก จ
สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

ตัวแทน

35

37

17

9

2

รวมรายการเข้ารวมแข่งขันทัง้ สิน
้ 98 รายการ

ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 2 รายการ
ลำดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครู

หมายเหตุ

1

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงธัญชนก อาจจะ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ พรามจร
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์ อินทะพันธ์

1. นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ ชนะเลิศ
2. นางสาวธัญศวรรณ ปรีดาศักดิ์

2

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวธนพร ถนอมพุดซา

1. นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์ ชนะเลิศ
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
นักเรียน
ครู
ลำดับ
รายการ
เหรียญ
หมายเหตุ
1

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงรมณ สาธิตพิเคราะห์ 1. นางสาวทรรศภรณ์ ยอดระบำ

2

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงวีรภัทรา แก้วคำ

3

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวธนพรรณ ถนอมพุดซา 1. นายณัฐวัตร เป็นโตน

4

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวภคธร ปัญญาธโฬ

5

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวมณีรัตน์ ขำเหมือนแข 1. นางสาวจุฑามาศ รักความสุข

6

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงณัฐมน อภิวัฒนพร

1. นางสาววรรณวลีเจนเจนประเสริฐ

7

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)
ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาววรานันท์ คงพันธุ์

1. นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ

8

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงนิศากร กุลธิดาวัฒน์ 1. นางสาวชลิดา เดชมนต์
2. เด็กหญิงปัญฑิตา พงษ์พิทักษ์ 2. นางสาวประกายกานต์ ศรชัย

9

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวธนพร ถนอมพุดซา

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายณัฐวัตร เป็นโตน
1. นางพัชรี แสงบุญ

1. นางสาวชลิดา เดชมนต์

298

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครู

1. นางสาววัชรมน เจริญผล
2. เด็กหญิงชญน์นันท์ สิริพลวัฒน์ 2. นางสาวจิระประภา เลิศพิภพเมธา

10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑
(๖ บท) ม.1-ม.3

ทองแดง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์ สุมาลยศักดิ์

11 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

ทองแดง 1. เด็กหญิงณัฐพร ทองไทยากุล

1. นางสาวจุฑามาศ รักความสุข

12 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

ทองแดง 1. เด็กหญิงณัฐนรี กาญจโนทัย

1. นางพัชรี แสงบุญ

13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. นางสาวณัชชา สะอาดดี

2. นางสาวเรณุกา น้อยภูธร

14 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

หมายเหตุ

เข้าร่วม 1. นางสาวทิพย์วาริน โชติชวา

1. นางสาววัชรมน เจริญผล
2. นางสาวจิระประภา เลิศพิภพเมธา
1. นางสาวทรรศภรณ์ ยอดระบำ
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
หมายเหตุ
1

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงณัฐณิชา โอภาศ
2. เด็กหญิงนิศากร กุลธิดาวัฒน์
3. เด็กหญิงเพชรลดา ลอยฟ้าอมร

1. นางสาวอุไรวรรณ อัศวเวคิน
กุล
2. นางสาวอัจฉริยา อุทธา

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

2

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงชนินาถ เตชะวิทยปกรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส คำสอน

1. นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
2. นางสาวกรกนก แขดวง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

3

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวพิมนภัทร์ เธียรพงศ์เกษม
2. นางสาวภูรติ า อุรุเศรษฐานนท์
3. นางสาวหทัยภัทร ลิมป์ทองทิพย์

1. นางสุภักดิ์ เพิงใหญ่
2. นายอดิศกั ดิ์ เผียงสูงเนิน

4

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงณิชาภา ธาดารัตนมงคล
2. เด็กหญิงศิริเพ็ญ ปวงนิยม

1. นางอรพิณ ปิ่นสุวรรณ
2. นางสาวเดือนฉาย นิราศคำ

5

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงญาณัจฉรา พัฒนาวงศ์ธรรม 1. นางสาวนลินมาศ กรุณา

6

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงอรวรา เหลืองรุ่งเกียรติ

1. นางสาวพรทิพย์ สังศรีอิน
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ลำดับ

รายการ

เหรียญ
เงิน

นักเรียน
1. นางสาวณัฐนารี จิตต์ปราณีชัย

ครู

7

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

1. นางสาวบุษรา เอี่ยมบำรุง

8

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ทองแดง 1. นางสาวชัญญา จรางเดช

1. นายฐปนัธ สุดชฎา

9

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง ทองแดง 1. เด็กหญิงชุติกานต์ เสนจันทร์ฒิไชย
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
2. นางสาวณัฐภา บรรลุประสงค์
3. เด็กหญิงฟาริดา มะรุมดี

1. นางสาวอุไรวรรณ อัศวเวคิน
กุล
2. นางสาวอัจฉริยา อุทธา

10 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ม.4-ม.6

ทองแดง 1. นางสาวจุลเกศ ทัศนะพรเสถียร
2. นางสาวฟ้าสร้าง วงศ์กาญจนโชติ
3. นางสาวมัญญ์ชุพร จงสุกวีวงศ์

1. นางสุภักดิ์ เพิงใหญ่
2. นายอดิศกั ดิ์ เผียงสูงเนิน

11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ทองแดง 1. เด็กหญิงปัญฑิตา พงษ์พิทักษ์

1. นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์

12 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

เข้าร่วม 1. นางสาวกฤติญาภา เบญจพัฒนมงคล 1. นางสาวสุภาดา ศิริขจร
2. นางสาวกมลทิพย์ องอาจยุทธนากร
2. นางสาวศิริเลิศ ศรีประโมทย์

13 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

ทองแดง 1. เด็กหญิงณัฐพร ทองไทยากุล

1. นางอรพิณ ปิ่นสุวรรณ

14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

เข้าร่วม 1. นางสาวรัฐพร ผลกังวาน

1. นางสาวจิรนันท์ ไตรทิพยากร

15 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

เข้าร่วม 1. นางสาววรัมพร จงจิตต์พิสมัย

1. นางสาวอังคณา พยุงธรรม

หมายเหตุ
7

301

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
หมายเหตุ
1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวณัฐนันท์ โสภณธนานนท์
2. นางสาวณัฐวัลย์ วงศ์แสงทิพย์
3. นางสาวสุดารัตน์ พรโชคชัย

1. นางแพรทิพย์ คล้ายเจริญสุข รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2. นายรณชัย กลิ่นกล้า

2

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวพีรญา ปิยะกมลนิรันดร์
2. เด็กหญิงอริสรา สุขประเสริฐ
3. นางสาวอาภัสรา หอมยืน

1. นายปรุงศักดิ์ นาแพง
2. นายรณชัย กลิ่นกล้า

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวกิตติมา บึงราษฎร์
2. นางสาวสิริยากร รุ่งมงคลทรัพย์
3. นางสาวสุธดิ า แซ่โค้ว

1. นายกิตติพงษ์ น้ำจันทร์
2. นางสาวจิตพิสุทธิ์
ผลประเสริฐ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

4

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงณิชาภา สมิตทันต์
2. เด็กหญิงปฐมพร อุ่นใจ
3. เด็กหญิงสิริกร สิริมณีกร

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. นายปรุงศักดิ์ นาแพง
2. นางสาวญาดา นิลประดิษฐ์

302

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครู

5

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์ พรมสุวรรณ์ 1. นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์
2. นางสาวรุ่งไพลิน รุจริ ชานันท์ 2. นางสาวศรัญญาภรณ์ สวย
3. เด็กหญิงโจวี่ แอน ลุค๊
วิเศษ

6

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4ม.6

เงิน

1. นางสาวชัญญา จรางเดช
1. นางสาวพุฒิภาสิณี ภาฑากุล
2. นางสาวพัทธ์ธรี า อัศวพิศาลชัย 2. นายวรวัฒน์ ธีระตระกูล
3. นางสาวอภิชญา เจียมสว่างพร

7

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

ทองแดง 1. นางสาวภัณฑิรา ชูตานนท์
1. นายฮาวารีย์ มะเตฮะ
2. นางสาวรัตฐนิกา โพธิข์ วัญ
2. นายกิตติพงษ์ น้ำจันทร์
3. นางสาวอัจฉริยา สอนโพนงาม

หมายเหตุ

รองชนะเลิศอันดับที่๑
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
หมายเหตุ
1

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงขวัญฤทัย หวังดี
2. เด็กหญิงชมพูนุท รื่นหาญ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชญา กิจนีชีว์
4. เด็กหญิงสุภัสสรา แข่งเพ็ญแข
5. เด็กหญิงอรปรียา พรมโสดา

1. นางสาวพรกมล จันทรีย์
2. นางสาวณปภัช ประเทือง

2

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงเปรมสินี วิทยาวรภูมิ

1. นายจักรพงษ์ คำพูล

3

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4ม.6

ทอง

1. นางสาวอาทิตยา สืบเทพ

1. นายพีรพัฒน์ ดำเรือง

4

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงฐิดาภา สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คำอุด

1. นางสาวเหมือนปรารถนา พันธ์บัวหลวง
2. นางสาวเอื้อง ศรีทะวรรณ์
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ลำดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครู

5

การประกวดภาพยนตร์สนั้ ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวณัชชารีย์ สุขสวัสดิ์
1. นายเจษฎา นุมัติ
2. นางสาวปาณิสรา บุญสร้างเสริม 2. ว่าที่ร้อยตรีสุกฤษฎิ์ จันทร์เจริญ
3. นางสาวภาพัชร อโณทยานนท์
4. นางสาววรันยา แซ่ตั้ง
5. นางสาวสร้อยสลา คำสุเรศ

6

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวกัลยาภรณ์ นุชปั้น
2. นางสาวธัญญภัสร์ ด้วงเงิน

หมายเหตุ

1. นางสาวณัฐวรรณ เกิดจั่น
2. นางสาวสุภัทรา บุญดี
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๒
(กรุงเทพมหานคร)งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปี
การศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
หมายเหตุ
1

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวกรชนก จันทกุลมานะ
2. นางสาวธันยพร เจียรนัยวิวัฒน์

1. นางสาวจิตต์สุดา ร่มใหญ่
2. นายวัชรา จันลา

2

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

เงิน

1. นางสาวกิรณา วงค์พาดกลาง
2. นางสาวจิรภิญญา จันทร์อุ่ย
3. นางสาวชลลดา สาลี
4. นางสาวนภัสสร คงเจริญ
5. นางสาวปพิชญา วุฒิกาญจน์
6. นางสาวรุจริ า แสงรุจี
7. นางสาววันวิสาห์ ศิรมิ หา
8. นางสาวสิรธิ ร ใจประโชติ
9. นางสาวอรอุมา สะดี
10. นางสาวเกสรา ขานยา

1. นางสาวอธิชา วรรณศรี
2. นางสาวฝนทิพย์ ยอดกล้า
3. นางสาวปิยนุช เหล่าชาติ

3

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3

เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนินาถ เตชะวิทย
ปกรณ์
2. เด็กหญิงอิสรีย์ วงศ์ธญ
ั วัฒน์

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวประภาศรี ลาภเปี่ยม
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ เอี่ยม
ประไพ
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
หมายเหตุ
1

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวธนพร ถนอมพุดซา

1. นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์ ชนะเลิศ

2

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวณัฐณิชา เอื้องสถิตวงค์

1. นายดาราพงศ์ เหมรัตนธร

3

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.
6

ทอง

1. นางสาวศศิธร อนิวัฒน์กุลชัย

1. นางสาวสุนิสา เนาวรัตน์

4

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.
4-ม.6

ทอง

1. นางสาวเก็จรวี รุ่งสว่างสุคนธ์

1. นายดาราพงศ์ เหมรัตนธร

5

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงกัญยรัตน์ สิทธิเลิศจันยา 1. นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์
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ลำดับ

รายการ

เหรียญ

6

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงวีรภัทรา แก้วคำ

1. นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์

7

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวพิมพ์ชนก สำลี

1. นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์

8

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงจันทกานต์ หล่อสกุลวงศ์ 1. นายนพ ประดับค่าย

9

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวนันท์นภัส พรมสีขาว

1. นายนพ ประดับค่าย

10 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-

ทอง

1. นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีนิคม

1. นายนพ ประดับค่าย

11 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงโสภิดา ผดุงลาภยศ

1. นายนพ ประดับค่าย

12 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงปฐมพร อุ่นใจ
1. นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์
2. เด็กหญิงฟ้าประธาน ย่อมกระโทก
3. เด็กหญิงภัทรวดี รัตนพาไชย
4. เด็กหญิงศรุตา สีขุมเหล็ก
5. นางสาวสุธธี ิดา โชติภาภรณ์
6. เด็กหญิงอุษณีย์ ขาวนาค

ม.6

นักเรียน

ครู

หมายเหตุ
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ลำดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครู

13

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวธนัญดา กุลทนันท์

1. นายปริญญา หอระตะ

14 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงสุพิชชา อัศววิฑรู ลักษณ์

1. นายปริญญา หอระตะ

15 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.
3

เงิน

1. เด็กหญิงปริณดา ลือบางใหญ่

1. นายปริญญา หอระตะ

16 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวธนภรณ์ แสงทองศรีกมล 1. นายดาราพงศ์ เหมรัตนธร

17 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวมณีรตั น์ ขำเหมือนแข

1. นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์

18 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงศศิวิมล ไชยสุนทร

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ วังมะนาว

19 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงศุภิสรา น้อยภูธร

1. นายนพ ประดับค่าย

20 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวนันท์นภัส พรมสีขาว

1. นายนพ ประดับค่าย

21 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

หมายเหตุ

ทองแดง 1. เด็กหญิงรวิสรา โลกานุวัตรเสถียร 1. นายปริญญา หอระตะ
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
หมายเหตุ
1

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวลภัสธรรม์ นภาเพ็ยวรรณากูร 1. นางสาวสุชาดา ทรัพย์
2. นางสาวอริสรา สุพรรณพล
พลอย

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

2

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวสุพิชฌาย์ เชิดเกียรติกูล

1. นางสาวสินีนาถ ใจคำ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

3

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

ทอง

1. เด็กหญิงธัญยธรณ์ จันทร์ฉาย

1. นางสาวอัญชนา จรตระการ

4

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวชนิสรา กิจศรีโสภณ

1. นางโยธกา ธรรมบุญเป็ง

5

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวชลญาณ์ เสือสุข
2. นางสาวชลธิชา จารุทัตธาดา
3. นางสาวชวิกา พาณิชกุลย์
4. นางสาวประภาวัลย์ กาวารี
5. นางสาวอูจู เลสลีย์ ลอเลม

1. นางสาวสมพร วันประกอบ
2. นายฐิตพิ ันธ์ บัวเจริญ

6

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาววิสสุตา มุตตามระ
2. นางสาวศศิวิมล อรวีระนนท์

1. นายฐติรัฐ มีสุข
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ลำดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครู

7

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวเวทิสา ชาตรีวุฒิชัย

1. นางสาววิจติ รา เลาวเลิศ

8

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวฉัตรแก้ว เหลืองสดใส

1. นางสาววิภาวัลย์ แก้ววชิราภรณ์

9

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวกรรณิการ์ จิตชัยนา
2. นางสาวณภัทร เตชะธนบัต
3. นางสาวภรัณยา แต้ศิลปชัย
4. นางสาวมัลลิกา เหล่านพกุล
5. นางสาวเมทินี ลลิตโกมล

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา เผือกคำ
2. นางสาวสุชาดา มีศิลป์

10

การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวฐิติมาศ ตรงตามคำ
2. นางสาวนันท์นภัส พรมสีขาว
3. นางสาวบุญธิดา กำธรเจริญ
4. นางสาวอนันดา นนท์ชาลี
5. นางสาวโน่เยลุม ออกู้เอจิออฟอ

1. นางสาวบุรฉัตร เปี่ยมสง่า
กุล

11

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3

ทองแดง 1. เด็กหญิงรมณ สาธิตพิเคราะห์
2. เด็กหญิงสุธีมนต์ พรหมรักษ์

1. นางสาวประภาพร แสงมอญ
2. นางสาวสวรรยา ดีประเสริฐ

12

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu
Speech) ม.4-ม.6

ทองแดง 1. นางสาวสิรภัทร ลีลาสุภา

1. นายอรรนพ คนเที่ยง

13

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

ทองแดง 1. เด็กหญิงมนสิชา เชิดชูวุฒิกุล

1. นายจักรี ชัยชนะทรัพย์

หมายเหตุ
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ลำดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครู

14

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

ทองแดง 1. นางสาวกัญญ์พิสา เกียรติอมรศิริ
2. นางสาวปนิตา เพิ่มภูวนันท์

1. นางสาวสุชาดา ทรัพย์พลอย
2. นางสาวสินีนาถ ใจคำ

15

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.
6

เข้าร่วม 1. นางสาวนวพร รอดเนื่อง
2. นางสาวมานิสรณ์ ชมภูมิ่ง

1. นางสาวบุรฉัตร เปี่ยมสง่ากุล

16

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

1. นางสาวสุชาดา มีศิลป์
เข้าร่วม 1. นางสาวธันยพร เพ็งประพัฒน์
2. นางสาวอัญชญา คุณจอมเกล้าสิริ 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา เผือกคำ

17

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

เข้าร่วม 1. นางสาวศิริญญา เลิศแจ้งเจริญ

หมายเหตุ

1. นางสาวสุชาดา มีศิลป์
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขต
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ลำดับ
รายการ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
หมายเหตุ
1

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ทอง 1. เด็กหญิงธัญชนก อาจจะ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ พรามจร
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์ อินทะพันธ์

1. นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ ชนะเลิศ
2. นางสาวธัญศวรรณ ปรีดาศักดิ์

2

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D
Animation) ม.1-ม.3

ทอง 1. เด็กหญิง ทฤฒมน ธำรงอภิชาตกุล
2. เด็กหญิง พีร์ภัทรา สังข์วิเศษ

1. นางสาวอุบล ตะสนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2. นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์

3

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic
ม.4-ม.6

ทอง 1. นางสาวบุณยาพร ทองไทยากุล
2. นางสาวภคธร ปัญญาธโฬ

1. นางสาวอุบล ตะสนท์
2. นายชัยวุฒิ เพียรขุนทด

4

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

ทอง 1. นางสาวจิตรานนท์ คงมี
2. นางสาวณัฐพร พุฒิโสภิณ
3. นางสาวอภิญญา ศรีเมือง

1. นางวรางค์ภรณ์ พรหมชูวงศ์
2. นางสาวปุษฎี ฐิติวัฒนากร

5

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic
Strip) ม.1-ม.3

ทอง 1. เด็กหญิง จิตรกัญญา ไพศาลศรีสมสุข 1. นางสาวอุบล ตะสนท์
2. เด็กหญิงณรัญญา สุวรรณภาพ
2. นายชัยวุฒิ เพียรขุนทด

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
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ลำดับ

รายการ

เหรียญ

6

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวทอฝัน โชควิวัฒนศิริ
2. นางสาวสุดธิดา ปฏิมากรพงศ์

1. นายศิรพิ ัฒน์ กุลสิรวิ ลี
2. นางสาวอุบล ตะสนท์

7

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ทอง

1. นางสาวศรัณยา ศิริเวชพงศ์กุล
2. นางสาวเมธาวี แซ่ลี้

1. นายชัยวุฒิ เพียรขุนทด
2. นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์

8

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

เงิน

1. นางสาวณัฐรีญาพร พิจารณ์วาณิช
2. นางสาววรนิษฐา ลาภเกียรติถาวร

1. นางสาวสุภาดา ศิริขจร
2. นายฮาวารีย์ มะเตฮะ

9

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

เงิน

1. นางสาวทิตยา จันทา
2. นางสาวเพ็ญภาส ตรีบุปผา

1. นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
2. นายชัยวุฒิ เพียรขุนทด

10 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

นักเรียน

ทองแดง 1. เด็กหญิงทอฝัน ลดาสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงวิภาศิณี สอดแจ่ม

ครู

หมายเหตุ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายชัยวุฒิ เพียรขุนทด
2. นางสาวอุบล ตะสนท์
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครู

1

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงจิดาภา ยศไธสง
2. เด็กหญิงจิตกาล มิตรกูล
3. เด็กหญิงจีรวรรณ จันผะกา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร อาษาคติ
5. เด็กหญิงธนวัลย์ อัญญปราณี
6. เด็กหญิงพรปภัสร์ ดวงเพชร
แสง
7. เด็กหญิงสุชาดา ไชยปัญญา
8. เด็กหญิงอภิสรา ทินปาน

1. นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุกฤษฏิ์ จันทร์
เจริญ
3. นายไพฑูร อุณหะกะ

2

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ม.1-ม.3

เงิน

1. เด็กหญิงกชกร อภิธนวิทย์
2. เด็กหญิงชนิษฐา ขันขาว
3. เด็กหญิงพิรญาณ์ คำสุข

1. นางสาวนงฐมน แตงทองคำ

หมายเหตุ

315

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

3

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ม.4-ม.6

เงิน

4

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ทองแดง 1. เด็กหญิงชัญญา ทับเนียม
2. นางสาวพัชมณฑ์ ดุลยธีรโรจน์
3. นางสาวยอแสง ตังธนเศรษฐ์

1. นางปัทมา กษิณศรี

5

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

ทองแดง 1. นางสาวมานิสรณ์ ชมภูมิ่ง
2. นางสาววรารัตน์ มีโม
3. นางสาวสาคเรศ รัฐวัฒนานนท์

1. นางปัทมา กษิณศรี

1. นางสาวปุญยพัชร คุวุฒิไวทย์
2. นางสาวพรธีรา อภิเชษฐโยธา
3. นางสาวพรสุดา อมรรังสีกุล

ครู

หมายเหตุ

1. นางสาวนงฐมน แตงทองคำ
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ภาคผนวก ฉ
ประมวลภาพกิจกรรม และรางวัล

318
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(Professional Learning Community : PLC)

กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดการอบรมเพื่อศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิถีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ให้แก่ ค รูและบุค ลากรทางการศึ ก ษา โดยกลุ่ ม กระบวนกรจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุ รีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการมหาวิ ทยาลัยพี่เลี้ยง โดยมี
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสิริพฤฒา

319
กิจกรรมที่ 1 “ละลายพฤติกรรม”

คณะวิทยากรนำกิจกรรม “ละลายพฤติกรรม” เป็นการเริ่มตันกระบวนการให้ความรู้ต่อไป
คณะครูมีความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

320
กิจกรรมที่ 2 ด้านวิชาการ “PLC คืออะไรนะ”

คณะวิทยากรให้ความรู้เชิงวิชาการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสนใจใฝ่เรียนรู้

321
กิจกรรมที่ 3 “กระบวนการ รวมพลัง”

คณะวิทยากรมอบหมายภาระงาน “กระบวนการ รวมพลัง” ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม “กระบวนการ รวมพลัง” แบบร่วมมือ
ร่วมใจอย่างเต็มที่

322
กิจกรรมที่ 4 “ดาวเด่น”
ผลงาน “ดาวเด่น”

คณะวิทยากรจัดเวลาให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดผู้แทนนำเสนอผลงาน “ดาวเด่น” จึงเกิดขึ้นระหว่าง
การนำเสนอผลงาน

323

กิจกรรมที่ 5 “กระบวนการคิดรอบด้าน”

คณะวิทยากรให้เวลาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาระดมความคิด “กระบวนการคิดรอบด้าน”
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพื่อหาแนวความคิดในกิจกรรม
นี้อย่างรอบด้าน

324
กิจกรรมที่ 6 นำเสนอผลงานครั้งที่ 2 “ดาวจรัส”

คณะวิทยากรให้เวลาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสะท้อนแนวคิดในกระบวนการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสะท้อนแนวคิดในกระบวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็นสาระสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงานการสอนและการดำเนินชีวิต

325
สรุปผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์(PLC)”

นางอาลัย พรหมชนะ มอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ (PLC)” และกล่าวขอบคุณคณะวิทยากรพี่เลี้ยง “กลุ่มกระบวนกรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

326
การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Group)

327
การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Group)

328

การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Group)

329
การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Group)

330
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับการบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาสู่การศึกษาไทย ยุค Thailand 4.0
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 กับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย
และรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

331
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ
การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

332

นางสาวภูริตา อุรุเศรษฐานนท์ เข้าร่วมการประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับทีส่ อง พร้อมโล่รางวัลและทุนการศึกษา

333
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันร้อยแก้ว (เรียงความ) ระดับม.ปลาย
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สโมสรยุวกวี
สมาคมเทพศรีกวีศิลป์

นางสาวภคธร ปัญญาธโฬ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2561 โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สโมสรยุวกวี
สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ในรายการแข่งขันร้อยแก้ว (เรียงความ) ระดับม.ปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

334
โครงการค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ศูนย์สง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 1 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

335
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย)
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ เพชรยอดมงกุ ฎ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในรายวิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาจี น
ภาษาญี่ปุ่น

336

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เยาวชนทีมชาติ
นางสาววรางคณา สิรสิ ถาพรทรัพย์
นางสาวชลลดา สาลี
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
การแข่งขันบาสเกตบอล U19 ชิงแชมป์โลก

ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล SINGHA 3X3 THAILAND CHAMPIONSHIP 2019
รุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี และ18 ปี ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

337
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศการประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง
“รักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ”
แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูนพ ประดับค่าย
ได้นำนักเรียนเข้าร่วม การประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง “รักแม่ด้วย
เสียงเพลงจากดวงใจ”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

338
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์รอบชิงชนะเลิศ
เรื่อง วงจรเครื่องช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการดำรงชีวติ
(รอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ)
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ซึง่ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลชมเชย

339
การแข่งขันภายนอก กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ

ผลการแข่งขัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1 - ม.3 เหรียญทอง
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4 - ม.6 เหรียญทอง
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4 - ม.6 เหรียญทอง
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4 - ม.6 เหรียญเงิน
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4 - ม.6 เหรียญเงิน
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4 - ม.6 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1 - ม.3 เหรียญทองแดง
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1 - ม.3 เหรียญทองแดง

340
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
รายการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.ปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ฝึกสอนโดย ครูสุชาดา ทรัพย์พลอย

นักเรียนจิตอาสากิจกรรมห้องสมุดแสดงความสามารถและผลงานด้านห้องสมุดดิจิทัล
(Digital library)

341
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรมทางวิชาการ และการอาชีพ Open House 11-12 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิเพื่อการศึกษา เครือข่าย
ผู้ปกครอง นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมงานแสดงผลงานทางวิชาการด้วยความสนใจ

นักเรียนเจ้าของผลงานนำเสนองานของห้องตนเองอย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพของตน

ภาคผนวก ช
หนังสือตอบรับเผยแพร่งานวิจัย
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พร้อม
กันนี้หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว จุฑาธิณี สิงหรัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธ
จักรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการ
ประเภทรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
ลงชื่อ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
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ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๐๒๕/๕๖

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
782/2 ถนนพระราม 4
เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้
ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ ง ผู ้ อำนวยการชำนาญการพิ เ ศษ เป็ น วิ ท ยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควร
ได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โทร ๐-๒๖๓๗-๑๑๗๘-๘๐
โทรสาร ๐-๒๒๓๔-๓๗๔๔
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมกันนี้หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้รับเอกสารผลงาน
ทางวิชาการประเภทรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
ลงชื่อ
(นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

348

ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๕๐/๑๕๒

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๕๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควร
ได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมกันนี้หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ได้จัดทำรายงานการวิจยั เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รปู แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญ
การพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการประเภท
รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
ลงชื่อ
(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๓๗/๐๙๖

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๑๒๕๓ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑
พระโขนง กทม.๑๐๒๖๐
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงาน
วิชาการเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน
เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่
ควรได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๓๙๓ ๑๖๕๐ ต่อ ๒๑๑
โทรสาร ๐ ๒๓๙๓ ๗๗๙๔
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมกันนี้หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนสวนลุมพินี
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ศิริรัตน์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวน
ลุมพินี สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการประเภทรายงานการ
วิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรี ว ัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตน์ พลเสน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี
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ที่ กท ๔๔๑๑.๐๖/๐๑๕

โรงเรียนสวนลุมพินี
๑๙๖ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม.๑๐๓๓๐
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบ
ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นั้น
โรงเรียนสวนลุมพินี ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควร
ได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศิริรตั น์ พลเสน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี
โรงเรียนสวนลุมพินี
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๖๙๕๗
โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๖๙๕๗
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมกันนี้หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนวัดปทุมคงคา
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว น้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดปทุมคงคา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการประเภท
รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ลงชื่อ
(นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
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ที่ กท ๔๔๑๑.๐๒/๓๐๘

โรงเรียนวัดปทุมคงคา
1620/1 ถนนทรงวาด
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิ เศษ สังกัดสำนักงานเขตพื ้ นที ่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบใน
การขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนวัดปทุมคงคา ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควร
ได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
โรงเรียนวัดปทุมคงคา
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๖๙๕๗
โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๖๙๕๗
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Main Article Content
อาลัย พรหมชนะ
โรงเรี ยนสุรศักดิ์มนตรี

บทคัดย่อ
บทความวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ 2. สร้างรู ปแบบและ
แนวทางการปฏิบตั ิชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพือ่ ยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน 3. ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน และ 4. ประเมินรู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน
จานวน 69 ตัวแปร สามารถกาหนดเป็ น 8 องค์ประกอบและตั้งชื่อองค์ประกอบได้ดงั นี้ 1) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ จานวน 11 ตัวแปร 2) การมีส่วนร่ วม รวมพลังของทีม จานวน 16 ตัวแปร 3) การเป็ นผูน้ าร่ วม
จานวน 23 ตัวแปร 4) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จานวน 4 ตัวแปร 5) การกาหนดโครงสร้างการบริ หารชุมชน จานวน
3 ตัวแปร 6) การเป็ นชุมชนกัลยาณมิตร จานวน 5 ตัวแปร 7) การติดตามผลความสาเร็จ จานวน 3 ตัวแปร 8) การ
รายงานผลลัพธ์การบริ หารชุมชน จานวน 4 ตัวแปร 2. รู ปแบบและแนวทางการปฏิบตั ิชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รู ปแบบ พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่ารู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน มีความเหมาะสม 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยนของ นักเรี ยนระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สูงขึ้น และมีคะแนนของผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ดีข้ ึน และ
นักเรี ยนได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ 4. ผลการประเมิน
รู ปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเป็ นประโยชน์ ด้าน
ความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง และด้านความเป็ นไปได้ ตามลาดับ
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๕ มกราคม ๒๕๕๔
ผู้อานวยการ
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ.ไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้อานวยการ
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อ.บ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ผู้อานวยการ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้อานวยการ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ สพม. ๒
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ผลงานดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ชว่ ยผู้บริหารดีเด่น กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙ รองผู้อานวยการสถานศึกษาดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลเหรียญทอง ผู้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารสนับสนุนการขยายโอกาส
ทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล โรงเรียนที่มีผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้าเฝ้ารับป้ายสนองงาน สมเด็จพระเทพฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้บริหารดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน สพม. ๘
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ โล่เกียรติยศ S.A.A.T AWARDS ด้านงานการเงินและพัสดุ ส.บ.ม.ท
พ.ศ. ๒๕๕๗ บุคคลดีเด่นของ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โล่เกียรติคุณนักบริหาร“การศึกษาดิจิทัล” สู่ความสาเร็จสภาผู้ปกครอง และครู
แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัล “ผูน้ าโรงเรียน ๔.๐” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัลโครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” สกสค.กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแด่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแด่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างคนดีด้านการบริหาร
เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัล MOE AWORDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา กศจ.กทม.
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หน้าที่พิเศษในปัจจุบัน
- อดีตอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะปฏิรูปการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- ประธานสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
- กรรมการ กต.ตร.สน.บางรัก
ผลงานด้านการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ในการเรียนวิชา ส 0411 พระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยวิธีสอน
ตามแนวโยนิโสมนสิการ
2. วิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนวิชาประชากรและสิ่งแวดล้อม
3. วิจัยและพัฒนาโปรแกรมศึกษาธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรมสาหรับนักท่องเที่ยว
4. รายงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้แก่ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

