
    

 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2 ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ และคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
1.2 ความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
1.3 หลักการส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
1.4 ระดับของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
1.5 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  2. แนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรี  
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
                 2.1 หลักการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้   
              2.2 กระบวนการด าเนินงาน 8 องค์ประกอบ 

     2.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
     2.2.2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม         
     2.2.3 การเป็นผู้น าร่วม                          
     2.2.4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน               
     2.2.5 การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน 
     2.2.6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร 
     2.2.7 การติดตามผลความส าเร็จ 
     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 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 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 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ในหัวข้อนี้น าเสนอ
สาระส าคัญประกอบด้วย ความหมาย ความเป็นมาและความส าคัญ หลักการส าคัญ ระดับ และ
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีรายละเอียด ดังนี ้

1.1 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
วิจารณ์ พานิช (2555: 139) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมตัวกันของครู    

ในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
โดยผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษาระดับประเทศเข้าร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของศิษย์อย่างต่อเน่ืองเป็นวงจรที่ ไม่รู้จบ นั่นคือการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (CQI – 
Continuous quality improvement) กระบวนการต่อเนื่องที่ครูและนักการศึกษาท างานร่วมกันในวงจร
ของการร่วมกัน ตั้งค าถามและการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมี
ความเชื่อว่าหัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการท างานของครู
และนักการศึกษา 

ฉัตรชัย ทองเจริญ (2556: 41) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หมายถึง 
การที่บุคลากรในโรงเรียนที่สนใจแสวงหาความรู้ ถ่ายทอดสร้างความรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้ 
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ความเข้าใจใหม่ ๆ รวมทั้งผู้บริหารจัดการ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภายในโรงเรียน  
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคล และการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรรหา
ถ่ายโอนองค์ความรู้ และบุคลากรในโรงเรียนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเน่ือง 

ณัฐิกา นครสูงเนิน (2556: 49-50) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการ
รวมตัวของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนอื่น  ๆ 
และนักเรียน ในการท ากิจกรรมหรือการด าเนินการเพื่อเป้าหมายของการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่
มีความร่วมมือ มีการท างานเป็นทีม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีระบบสื่อสารที่ดีระหว่าง
สมาชิก โดยการรวมตัวกันท าอย่างกระตือรือร้นและต่อเน่ือง โดยสมาชิกในชุมชนเกิดแรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) ในการร่วมกิจกรรม เพราะได้รับอิสระในการคิด การท างาน และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ตามความต้องการที่แท้จริงของตนเองและองค์กร 

ดลนภา วงษ์ศิริ (2556: 11) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง โรงเรียน  
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน      
ซึ่งการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อความรู้ดังกล่าวได้รับการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกัน
เพื่อจะเกิดความรู้และความเชี่ยวชาญหลายเท่าตัว และเป้าหมายสูงสุด คือ ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับ
ผู้เรียน 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2556: 1) กล่าวว่า การรวมตัว
กันของครูเพื่อร่วมกันจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่มีผลต่อศิษย์ให้เกิด Learning outcome 
ดีขึ้น และผลต่อตัวครูเองให้เก่งข้ึน มีความสุขขึ้น และก้าวหน้าขึ้น PLC จึงเป็นกลไกหรือกระบวนการ
ที่ช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ขึ้นใช้และน าความรู้ไปใช้ท าหน้าที่ครูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ชนิดรู้จริง (Mastery) ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนให้ครูท าหน้าที่ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
(Learning facilitator) หรือ ครูฝึก (Coach) และปรับห้องเรียนจากห้องสอน (Classroom) มาเป็น
ห้องเรียนรู้ เพราะในเวลาเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มและท างานร่วมกัน เปลี่ยนจากเน้น
การเรียนของปัจเจก (Individual learning) มาเป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team learning) เปลี่ยน
จากการเรียนแบบเน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือแบ่งปัน ซึ่งครูเปลี่ยนจากการ
บอกเนื้อหาสาระมาเป็นท าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุกสนานในการเรียน
ให้แก่เด็ก 

จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557: 27) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาชีพ 

วรลักษณ์ ชูก าเนิด และเอกรินทร์ ชูสังข์ทอง (2557: 95) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหารและนัก 
การศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ
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ร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผล
ของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558: 35) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง วิธีการ
ในการพัฒนาครูโดยการจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  อันจะส่งผลให้ครู     
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีเครือข่ายในการท างาน ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เรวดี ชัยเชาวรัตน์ (2558: 16) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อท างานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้
ของผู้เรียน และตรวจสอบสะท้อนผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างเป็นองค์รวม 

วิทูล ทาชา (2559: 90) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวร่วมใจ 
ร่วมพลัง  ร่วมท า  และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู  อาจารย์  ผู้บริหาร  และนักการศึกษาในโรงเรียน
มหาวิทยาลัย  วิทยาเขต บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์  คุณค่า 

ค่านิยม เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน ด าเนินการแบบทีมเรียนรู้ โดยครู อาจารย์เป็นผู้น าร่วมกัน และ
ผู้บริหารเป็นแบบผู้ดูแลสนับสนุน คอยอ านวยความสะดวก เพื่อร่วมเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียน
เป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559: 334) กล่าวถึง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา
วิชาชีพไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ร่วมมือกัน ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

Senge (1990: 101) กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพให้เป็น ครูเพื่อศิษย์”โดยมองว่าเป็นศิษย์
ของเรามากกว่ามองว่าศิษย์ของฉันและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจากการเรียนรู้
ของครูเป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
เพื่อผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม การรวมตัวการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นไปได้ยากที่จะท า
เพียงล าพังหรือเพียงนโยบายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องสร้างความเป็น  
PLC ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่าง
แน่นแฟ้น 
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Sergiovanni (1994: 9) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาวิชาชีพ เป็นสถานที่ส าหรับ
ปฏิสัมพันธ์ลดความโดดเดี่ยวของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการท างานเพื่อปรับปรุง              
ผลการเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการโรงเรียน  PCL ที่มีลักษณะความเป็นชุมชนแห่งความ               
เอื้ออาทรอยู่บนพื้นฐานอ านาจเชิงวิชาชีพและอ านาจเชิงคุณธรรม 

Hord (1997: 117) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ไว้ว่า หมายถึง โรงเรียนที่ดึงเอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพมาเรียนรู้
ร่วมกันภายใต้สังคมที่สร้างขึ้นและได้รับการสนับสนุน ครูและผู้บริหารได้รับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น 
และเข้มข้นมากขึ้น ท าให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กัน เกิดการทดสอบแนวคิด เกิดความท้าทายในการ
สรุปและแปลความหมาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน เมื่อคนหนึ่งเรียนรู้เอง ถือว่าเป็น
แหล่งเรียนรู้และความคิดใหม่ และเมื่อความรู้ดังกล่าวได้รับการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับเพื่อนจะเกิด
ความรู้และความเชี่ยวชาญหลายเท่าตัว ก่อนจะน าไปทดสอบหาประสบการณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพก่อให้เกิดการกระตุ้นมากขึ้น 

Fullan (1999: 73) กล่าวว่า PCL เป็นอ านาจที่การสร้างพลังมวลชนเริ่มจากภาวะผู้น าร่วม
ของครูเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา การอยู่ร่วมกันของบุคคลซึ่งมีคุณลักษณะ
ของความเอื้ออาทร (Caring) มีการเรียนรู้ (Learning) มีความเป็นวิชาชีพ (Professional) มีความเป็น
กัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือมีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน  (Collegiality) มีจิตใจใฝ่การแสวงหาค าตอบ 
(Inquiring) และมีบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นกันเอง มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เป็นสถานที่
ซึง่สมาชิกทุกคนยึดเหนี่ยวผูกพันต่อกันด้วยอุดมการณ์ร่วม (Shared ideology) และมีแนวทางปฏิบัติ
ของตนเองที่ใช้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดการเป็นชุมชนข้ึน  ทั้งนี้รวมถึงมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จะช่วย
ให้ทุกคนรวมกันเป็นชุมชนและให้การช่วยเหลือต่อกัน  มีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นของ
การต้องด ารงชีวิตและการท างานร่วมกันแบบชุมชน 

Cibulka & Nakayama (2000: 3) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลุ่มของบุคลากร
ทางการศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อท างานอย่างประสานความร่วมมือกันในฐานะผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยมุ่ง
ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 

Stoll et al (2003: 5) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการท างานร่วมกันของครู
เพื่อที่จะสะท้อนแนวการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเป็นกรณีเฉพาะ 

Bulkley & Hick (2005: 21) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเป็นลักษณะ
ของปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องระหว่างครูผู้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเรียนการสอน รวมทั้งการเรียนรู้
ของครูผู้สอนและนักเรียน 



16 
 

DuFour (2010: 6-11)  กล่าวว่า  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวมตัวของบุคลากร 

โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพที่มีเป้าหมายชัดเจนในการรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติภารกิจหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ
จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียน (school culture) 

สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
หมายถึง การได้รับอิสระในการคิด การท างานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามความต้องการที่แท้จริง 
เป้าหมายชัดเจนที่ผู้เรียน การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกัน เป็นความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ใน
การจัดการความรู้ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป้าหมายร่วม และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมการ
เรียนรู้ที่มีครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้น าทีมร่วมกัน ปรับห้องสอน
เป็นห้องเรียนรู้ และผู้บริหารโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างความท้าทาย เป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้  และพัฒนาวิชาชีพ เปลี่ยนแปลงคุณภาพ              
จัดบรรยากาศของครู สู่คุณภาพผู้เรียนที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ยั่งยืนของ  
ครูมืออาชีพ 

1.2 ความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในศตวรรษที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความส าคัญกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(Professional learning community) เป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุดต่อการ
พัฒนาโรงเรียน (DuFour & Eaker, 1998) นักวิจัยหลายคนเกิดความสนใจในศักยภาพของการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน (Hord, 1997) 

ศักดา มัชปาโต (2550: 11) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดเดียวกันกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ แต่ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะมุ่งไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจดัการศึกษา ในขณะที่องค์การ
แห่งการเรียนรู้นั้นจะน าไปพัฒนาในองค์การต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งความเป็นมาของแนวคิด
เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถศึกษาได้จากผลงานการเขียนร่วมกันระหว่าง Argyris 
ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่สอนด้านการศึกษาและพฤติกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และ 
Schon ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts 
Institute of Technology: MIT) ใน ค.ศ. 1978 ในหนังสือชื่อ Organization learning : A theory 
of action perspectives) ซึ่งถือว่าเป็นต าราเล่มแรกขององค์การแห่งการเรียนรู้ โดยในระยะเริ่มแรก
หนังสือนี้ได้ใช้ค าว่า การเรียนรู้องค์การ (Organization Learning : OL) ต่อมา Senge ผู้ก่อตั้งศูนย์
ก าร เรี ยน รู้ อ งค์ ก าร  (Center for organizational learning) ในสถาบั น เท ค โน โลยี แห่ งรั ฐ
แมสซาชูเซตส์ในปี ค.ศ. 1990 ได้มีบทบาทอย่างสูงในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ได้ใช้ค าว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
organizational) แทนค าว่า การเรียนรู้องค์การ (Organization learning) ที่ มี ใช้อยู่ เดิมและ
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กลายเป็นค าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฏิบัติ  Senge 
(1994:18) ได้เขียนหนังสือขึ้นอีกเล่มหนึ่งชื่อ  The fifth discipline field book: strategies and 
tools for building a learning organization เพื่อให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุนแนวปฏิบัติต่าง ๆ     
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การในรูปแบบต่าง ๆ  

Senge (1994: 18) กล่าวว่า ตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงให้
การด าเนินงานภายในองค์การของบริษัทเหล่านั้นประสบความส าเร็จได้ ก็คือการประยุกต์ใช้แนวคิด
เรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ซึ่งต่อมานักการศึกษาประยุกต์แนวคิด
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการท างานทางการศึกษาของครูและผู้บริหาร
โรงเรียน เพื่อให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนให้สูงข้ึน 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551: 13) กล่าวว่า องค์การที่มีการขยายขีดศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ก็คือ หน่วยงานซึ่ง
ประกอบด้วย  บุคลากรทุกระดับที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่กัน รวมทั้ง
ศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถด าเนินการให้เกิดผลงานได้ระดับ คุณภาพตามที่         
พึงปรารถนา การสร้างสรรค์ให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งก็คือ การท าให้คนในองค์การรู้จัก
เรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี จนสามารถยกระดับผลส าเร็จขององค์การให้สูงยิ่งข้ึน ทั้งนี้ใน
กระบวนการพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมงานชั้นยอดจนสามารถร่วมสร้างและร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared vision) ได้นั้น สมาชิกในแต่ละคนของทีมงานจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่  ๆ     
ที่ใช้ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลงานให้สูงขึ้น  และจากการมีโอกาสท างานร่วมกันเช่นนี้ ท าให้สมาชิก
ของทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมไปกับการเรียนรู้วิธีท างานของตนให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ทีมงานที่มีประสิทธิผลในองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากสมาชิกทีมงาน   
แต่ละคนมองเห็นและได้ประสบการณ์จากมุมมองโลกในแง่ที่แตกต่างของกันและกัน ก็จะเริ่มเกิด
ความเชื่อและมีสมมติฐานใหม่ขึ้น ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนตามมา ที่เรียกว่า 
วงจรของการเรียนรู้แบบลุ่มลึก  (Deep learning cycle) อันเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งขององค์การ
แห่งการเรียนรู้เพราะเป็นปัจจัยช่วยพัฒนาทั้งด้านศักยภาพและสร้างกระบวนทัศน์ ใหม่ให้แก่บุคคล
และองค์การโดยรวม  

อมรา จ ารูญศิริ (2554: 15) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งระบุใน
บทความทางวิชาชีพของ Wikipedia, the free encyclopedia ว่า ถ้าโรงเรียนต้องการประสิทธิภาพ
มากขึ้น จ าเป็นต้องหยุดการด าเนินงานในรูปแบบของอุตสาหกรรมแล้วสร้างสรรค์และน ารูปแบบใหม่
มาใช้ เช่น ปรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
หลายเหตุผล ค าว่า องค์การเกิดจากความเห็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพ มีความเรียบง่าย และมีความ
สนใจร่วมกัน ส่วนค าว่า ชุมชนนั้นได้ให้ความส าคัญมากกว่าในด้านความสัมพันธ์กัน การแลกเปลี่ยน
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วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ มีความส าคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของ
โรงเรียน ความท้าทายของนักการศึกษา คือ การสร้างชุมชนที่มีพันธสัญญาต่อกันที่เรียกว่า ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) แม้จะฟังดูง่ายดาย แต่มีความยุ่งยากในการปฏิบัติโดยละเอียด 

วิจารณ์ พานิช (2555: 139) ได้กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความส าคัญจาก
ผลการวิจัยโดยตรงที่ยืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบ PLC น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้าน
วิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC 
โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่ง
วิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี ้

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวใน
งานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่
เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งข้ึนจน
ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุง
พัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อ
ศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน ที่ส าคัญคือยังสามารถลดอัตรา      
การลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็ วกว่าที่พบในโรงเรียน    
แบบเก่ามีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 

ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตก
ซ ้าชั้น และจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดเมื่อ
เทียบกับโรงเรียนแบบเก่า สุดท้ายคือ ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียน
ที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันลดลงชัดเจน 

 
1.3 หลักการส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
หัวใจส าคัญที่สุดของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตที่ดีของครู  

โดยให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชน  (Community) รวมทั้งท าหน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ ปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน คือ 
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ครูร่วมกันด าเนินการเพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ด าเนินคู่ขนาน  และเสริมแรงกันทั้งจากภายในและ
ภายนอกโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการ
ท างาน พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง เน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558: 37) ได้กล่าวไว้ว่า หลักการส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพควรมีลักษณะส าคัญ ดังต่อไปน้ี  

1. เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์
อันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นบรรยากาศที่ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ๆ 
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีกว่าองค์กรที่ขาดคุณลักษณะเช่นนี้  

2. เป็นชุมชนที่มีฉันทะและความศรัทธาในการท างาน โดยครูที่เป็นสมาชิกของชุมชนมี
ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความปรารถนาดีและมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความจริงใจ 

3. เป็นชุมชนที่ เอื้ออาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตรกันในทางวิชาการ โดยครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรอื่น ๆ พร้อมที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทางวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  

4. เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้ โดยคุณลักษณะที่
กล่าวถึงข้างต้นเป็นต้นทุนส าคัญที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของ
ครูที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในที่สุด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวคือตัวบ่งชี้ว่าครูได้รับการพัฒนา
ให้ยกระดับความเป็นนักวิชาชีพให้สูงข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559: 25) กล่าวว่า หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2561) 
คือ การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
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 การท างานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนใน
การเรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน  

4. Expert advice and study visit คือ การเรียนรู้ของครูและชุมชนที่ต้องใจกว้าง      
เปิดรับค าชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ หรือคนใน
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ชุมชนที่เชี่ยวชาญ และมีการปฏิบัติที่ดีและมีการศึกษาชั้นเรียนหรือมีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง
ในหอ้งเรียน โดยเฉพาะห้องของเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน  

5. Reflection dialogue คือ การมีสุนทรียภาพ สนทนาเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน            
เน้นหลักการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูลระหว่างกัน  

Stoll et al (2003: 3) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้ 
1. การที่บุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมร่วมกัน โดยที่ค่านิยมร่วมเหล่านั้นมุ่งเน้นไปที่การ

เรียนรู้ของนักเรียนทุกคนเป็นส าคัญ  
2. บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน ผู้บริหาร

สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อภาระหน้าที่อย่างต่อเน่ืองยาวนาน และที่ส าคัญผู้บริหาร
จะต้องลดความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกไม่ให้เกิดขึ้นกับครูในโรงเรียน  

3. ให้ความส าคัญของความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดย
ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็นของการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีระบบ 
คอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ มีการสังเกตการณ์ร่วม มีการน า
แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยน น ามาใช้แก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักเรียน 

4. มีการประสานความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของความช่วยเหลือ
หรือการสนับสนุน 

5. การเรียนรู้แบบกลุ่มหรือเดี่ยวได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ และมองว่า
ครูทุกคนคือผู้เรียนซ่ึงเรียนรู้จากผู้ร่วมงานซ่ึงกันและกัน 

DuFour (2004: 6-11) กล่าวถึง หลักการส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ดังนี้  
1. การสร้างความมั่นใจว่านักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ (Ensuring that students learn) 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความเชื่อว่า  ภารกิจหลักของการจัดการศึกษาในโรงเรียนไม่ใช่เพียง
เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการสอนจากครู  แต่เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้จริง 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ายนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การสอนเพื่อให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ เป็นการ
เรียนรู้ส าหรับทุกคน ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องจะตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ อาทิ ลักษณะ
และการปฏิบัติของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดในการช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุเป้าหมาย
ในระดับสูง การน าลักษณะและการปฏิบัติเหล่านั้นมาใช้ในโรงเรียน ข้อผูกพันในการสร้างโรงเรียน 
และการติดตามตัวบ่งชี้เพื่อประเมินความก้าวหน้า  อันจะน าไปสู่รากฐานความแข็งแกร่งของโรงเรียน
ในอนาคต ค าถามส าคัญที่ช่วยผลักดันการท างานในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามหลักการนี้ 
ได้แก่ 1) เราต้องการให้นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้อะไรบ้าง 2) เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนแต่ละคนได้
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เรียนรู้ 3) เราจะตอบสนองอย่างไร เมื่อนักเรียนบางคนประสบปัญหาในการเรียนรู้ และ 4) เมื่อเรารู้
ว่านักเรียนได้เรียนรู้แล้ว เราปฏิบัติต่อเขาอย่างไร  

2. การมีวัฒนธรรมของการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง (A culture of collaboration) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมีโครงสร้างเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง ให้บรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ส าหรับทุกคน การท างานแบบร่วมมือรวมพลังที่มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการเชิง
ระบบที่ครูจะต้องท างานร่วมกัน  เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน ครูร่วมเรียนรู้และท างานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมและชี้แนะให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและ     
มีความหมาย อันน าไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน  

3. การมุ่งเน้นไปสู่ผล (A focus on results) ประสิทธิภาพชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วัดจากผลที่เกิดขึ้นและตามมาของการท างานร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน อันเป็นงานหลักและงานประจ าของครู และผู้บริหารทุกคนในโรงเรียน ครูทุกคนในทุกทีม
ต้องร่วมมือรวมพลังกันเรียนรู้และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ อันได้แก่ 
การระบุระดับความส าเร็จและความต้องการจ าเป็นของนักเรียนในปัจจุบัน การก าหนดเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และแสดงหลักฐานความก้าวหน้าเป็น
ระยะ ๆ 

Hargreaves (2003: 53) กล่าวว่า ลักษณะที่ส าคัญของโรงเรียนที่มีความเป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี้  

1. ผู้บริหารโรงเรียนยึดหลักความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สนับสนุนให้เกิดการกระจาย
ภาวะผู้น าไปยังบุคลากรในระดับต่าง ๆ มีการมอบอ านาจหน้าที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

2. มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมดังกล่าวพัฒนา
มาจากภาระผูกพันที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในโรงเรียนและเป็นวิสัยทัศน์ที่ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่สะท้อนให้ถึงการท างานของ
บุคลากรภายในโรงเรียนด้วย  

3. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการที่จะมุ่งตอบสนอง
ต่อความต้องการของนักเรียน  

4. มีการติดตามพฤติกรรมภายในห้องเรียนของครูผู้สอน โดยผู้สังเกตการณ์เพื่อป้อนข้อมูล
ย้อนกลับและช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคลากรและโรงเรียน  

5. เป็นโรงเรียนที่มีการจัดเตรียมสภาพทางกายภาพและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
การที่จะปฏิบัติให้เกิดลักษณะของการด าเนินงานตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว 

Hord (2010: 5) กล่าวว่า ลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่าองค์กรที่มี
ลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วยลักษณะ 5 ประการ ดังต่อไปนี้  
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1. ก าหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Values and Vision) ที่ผ่านมา ค่านิยม
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นข้อก าหนดที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ด า เนินการเพื่อให้ครูและคณะท างาน
ร่วมกันปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด การให้ครู 
คณะท างานมีส่วนร่วมในการก าหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกัน จึงมีความส าคัญอย่าง
มากในการน าไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล  

2. ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  (Intentional Collective Learning) สามารถ
ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และนักการศึกษา ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ร่วมกันสืบเสาะ
ถึงปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรรสร้างวิธีการในการแก้ปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

3. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า (Supportive and Shared Leadership) 
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโรงเรียนจะประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดีนั้น ฝ่ายบริหารซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน ต้องมอบความไว้วางใจให้ครูและ
ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า มีอ านาจ และการตัดสินใจร่วมกัน  

4. การสนับสนุนสภาวะแวดล้อม (Supportive Condition) สภาวะแวดล้อมในการสนับสนุน
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยสองส่วนคือ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น เวลา ขนาดของ
โรงเรียน กฎเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบใน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และความสามารถของบุคคลทั้งด้านสติปัญญาและทักษะ ก็เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลให้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกัน  

5. การร่วมกันปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Shared Personal Practice) การที่ครูได้มีส่วนร่วมในการ
สังเกตชั้นเรียน บันทึกกระบวนการปฏิบัติงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ชี้แนะ ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนที่ปราศจากการประเมินและการตัดสินคุณค่าการปฏิบัติงาน 
จะท าให้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า หลักการส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น เป็นการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา เรียกว่าการเรียนรู้แบบลุ่มลึก (Deep Learning 
Cycle) สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้บุคคลและองค์กร บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครู
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีค่านิยมร่วมกัน และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้      
เป็นการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง (A culture of collaboration) 
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1.4 ระดับของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถแบ่งตามระดับสถานศึกษา แบ่งตามระดับเครือข่าย 

แบ่งตามความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
Sergiovanni (1994: 10) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถแบ่งระดับได้         

3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับชาติ โดยแต่ละลักษณะจะแบ่งตามระดับของ
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพย่อย ดังนี้  

1. ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ขับเคลื่อน        
ในบริบทสถานศึกษาหรือโรงเรียน สามารถแบ่งได้ 3 ระดับย่อย คือ 

1.1 ระดับนักเรียน (Student Level) ซึ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการ
เรียนรู้ขึ้นจากครูและเพื่อนนักเรียนอื่นให้ท ากิจกรรมเพื่อแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผลส าหรับตน
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญคือทักษะการเรียนรู้ 

1.2 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Level) ได้แก่ ครูผู้สอนและผู้บริหารของ
โรงเรียน โดยใช้ฐานของชุมชนแห่งวิชาชีพเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชน จึงเรียกว่าชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติและกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่ง
เหล่านี้เพื่อให้สามารถบริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขดังกล่าวน ามาสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอนและผู้บริหารให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของการท างานที่ดีต่อกันของทุกฝ่าย 

1.3 ระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง
สมาชิกชุมชน และผู้น าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์      
ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย คือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ 
ของชุมชนเหล่านี้ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะน าการเรียนที่บ้านของนักเรียน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชน
สามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้ 

2. ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network Level) คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ขับเคลื่อน
ในลักษณะการรวมตัวกันของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นรวมกันสร้างชุมชน
เครือข่ายภายใต้วัตถุประสงค์ร่วม  คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังใจ            
สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน อาจมีเป้าหมายที่เป็นแนวคิดร่วมกันอย่างชัดเจน 
สามารถ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
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2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน คือ การตกลงร่วมมือกันในการพัฒนา
วิชาชีพครูระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมือกันของสถาบันต่าง ๆ จะท าให้เกิดพลังการขับเคลื่อน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนหรือร่วมลงทุนด้านทรัพยากร และการเกื้อหนุน 
เป็นกัลยาณมิตรคอยสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรณีตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาการจัดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลุ่มของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์เพื่อร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยน และสะท้อน
ร่วมกันทางวิชาชีพ เป็นต้น 

2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจัดพื้นที่เปิดกว้างให้สมาชิก
วิชาชีพครูที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ สมาชิกที่รวมตัวกันไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสังกัด แต่จะตั้งอยู่บนความมุ่งมั่นสมัคร
ใจ ใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลักในการรวมกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กรณีตัวอย่างเช่น ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อศิษย์ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ที่สร้างพื้นที่ส่วนกลางส าหรับ
วิชาชีพครูให้จับมือร่วมกันเป็นภาคีร่วมพัฒนาครูเพื่อศิษย์ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน    
แต่ละพื้นที่ของประเทศไทย เป็นต้น 

3. ระดับชาติ (The National Level) คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดย
นโยบายของรัฐที่มุ่งจัดเครือข่าย PLC ของชาติเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ
โดยความร่วมมือของสถานศึกษาและครูที่ผนึกก าลังร่วมกันพัฒนาวิชาชีพภายใต้การสนับสนุนของรัฐ 
ดังกรณีตัวอย่าง นโยบายวิสัยทัศน์เพื่อความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธกิารประเทศสิงคโปร์ รัฐจัดให้
มี PLC ชาติสิงคโปร์เพื่อมุ่งหวังขับเคลื่อนแนวคิดสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก  (Teach Less, Learn more) 
ให้เกิดผลส าเร็จ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา 

(School Level) ระดับเครือข่าย  (Network Level) และระดับชาติ  (The National Level) ในระดับ
สถานศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับย่อย ได้แก่ ระดับนักเรียน ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับการเรียนรู้ของ
ชุมชนซึ่งครอบคลุมถึงผู้ปกครองนักเรียน และผู้น าชุมชน 

1.5 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นแนวคิดเชิงวิธีการ หรือกระบวนการที่มี

การด าเนินการปฏิบัติร่วมกันในชุมชน ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะสะท้อนเป็นคุณลักษณะหรือ
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนตามธรรมชาติความเป็นจริงของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันไป แต่เป็น
กระบวนการที่เอื้อให้เกิดการรวมใจ รวมตัว รวมแรง และรวมปัญญา ร่วมกันของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา
ในชุมชนเพื่อท างานแบบมุ่งรวมพลังเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ 
ดังนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศกล่าวไว้ดังนี้ 
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สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551: 13-14) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ให้เกิดผลในการน าไปปฏิบัติ 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 การพัฒนาหลักเทียบส าหรับการสร้างชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน โดยได้ท าการศึกษาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนและได้สรุปว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ
อยู ่5 ประการ คือ  

1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (shared norms and values) หมายถึง การมี
บรรทัดฐาน ค่านิยม และพันธกิจร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีฐานความรู้ทางเทคนิคร่วมกัน ซึ่ง
นับว่าเป็นหลักพื้นฐานส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และแม้ว่าการมีพันธกิจร่วมกันจะ
แตกต่างจากการมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันอยู่บ้าง แต่ทั้งหมดได้มุ่งเน้นไปที่ความต้องการ
จ าเป็นส าหรับชุมชนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งและมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทางการศึกษาที่ส าคัญของโรงเรียนร่วมกัน  

2. การวางเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของนักเรียน (collective focus on student 
learning) หมายถึง การที่ครูภายในโรงเรียนมีเทคนิคการสอนและกลยุทธ์ที่หลากหลายที่สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรครูทุกคนมี
ความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และบุคลากรครูมีความตระหนักถึง
ภาระผูกพันของตนที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

3. การร่วมมือรวมพลัง (collaboration) หมายถึง การรวมพลังของครูทั้งโรงเรียนที่เกิดขึ้นจาก
การที่มีอภิปรายร่วมกัน โดยที่การอภิปรายนั้นน ามาสู่ข้อสรุปของครูที่จะพัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับทักษะที่
ส่งผลความส าเร็จหรือเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานการสอน หรืออาจจะเป็นการ
อภิปรายที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ แนวความคิด หรือโครงการที่จะสามารถช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
หรือช านาญการมากขึ้น การรวมพลังดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงให้ครูมีบรรทัดฐานและค่านิยม
ร่วมกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ครูท างานร่วมกันในงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
เทคนิคการสอน สื่อการสอน และกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การประเมินโปรแกรมที่สอน เป็นต้น  

4. การชี้แนะปฏิบัติ (Reprivatized practice) หมายถึง การที่ครูสามารถปฏิบัติงานการ
สอนให้เป็นสาธารณะและเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งการ
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ท างานในลักษณะนี้จะเป็นโอกาสให้ครูมีการพูดคุยกันมากขึ้น ช่วยให้ครูได้ร่วมกันพิจารณาว่ายังมี    
สิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปในระหว่างการสอน รวมทั้งยังช่วยให้ครูได้เกิดการเรียนรู้จากครูด้วยกัน ซึ่ง
จะท าให้เกิดผลในทางบวกต่อการเรียนการสอนในภาพรวมของโรงเรียน 

5. การสะท้อนผลการปฏิบัติ (reflective dialogue) หมายถึง การที่ครูมีโอกาสพูดคุย
สนทนาระหว่างกัน โดยบทสนทนาดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการสอน นอกจากนี้
การพูดคุยสนทนากันดังกล่าวควรขยายไปสู่ประเด็นความเป็นองค์กร (organization) ความเสมอภาค 
(equity) และความเป็นธรรม (justice) ของโรงเรียนด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554: 32-33) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในการน าไปปฏิบัติ ได้แก่ 

1. การมีผู้น าที่ดีนั้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ การประสานงาน และการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

2. การมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ในการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ต้องมีกรรมการชุมชนที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานโปร่งใส  

3. การมีส่วนร่วม ชุมชนแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตาม มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิก
ชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม เข้ามาร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุก
กระบวนการ 

4. ผู้มีส่วนได้เสีย มีการสร้างความรู้สึกในชุมชนถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยสร้างความ
ตระหนักถึงการดูแล รักษา ทะนุถนอม การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และเป็นส่วนของกลุ่มหรือชุมชน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ช่วยเหลือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเหตุการณ์  ความคิดเห็น ความรู้ อารมณ์  และความรู้สึกนึกคิด (shared events and 
emotional connections)  

5. การเรียนรู้ร่วมกัน มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้น า ผล
เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นวิถีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม ่าเสมอ  

6. ความสนใจ เนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่สนใจร่วมกัน หรือมีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีศักยภาพ
ความพร้อมในเรื่องพื้นฐานอาชีพ จะต้องมีความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองและมีความสามารถในการ
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แข่งขันด้านเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
โดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธี หรือสิ่งใหม่ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

7. การสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีระบบการจัดเก็บความรู้
ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชน รวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าความรู้ที่มีอยู่           
มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 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    
มีหลายองค์ประกอบที่มีมุมส าคัญต้องนิยาม ได้แก่ เน้นที่การเรียนรู้ มีวัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อการ
เรียนรู้ของทุกฝ่าย ร่วมกันตั้งค าถามถึงวิธีการที่ดีและสภาพปัจจุบัน เน้นการลงมือท า มุ่งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเน้นผลลัพธ์ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของศิษย์  ซึ่งให้แนวคิดลักษณะขององค์ประกอบ
ส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูระดับสถานศึกษา ดังนี ้

1. วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายร่วม (shared vision/goals) การรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้จ าเป็นต้อง
เห็นภาพ/ทิศทางแห่งความส าเร็จที่เป็นความหวังร่วมกัน  

2. ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง (collaborative teamwork) การเรียนรู้
ของทีมครูบนพื้นฐานงานที่ต้องร่วมกันทุกกิจกรรม ได้แก่ การคิด ท าความเข้าใจ ตัดสินใจ วางแนว
ปฏิบัติ ประเมินผล และรับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์หรืองานจริงที่เป็นโจทย์ร่วมกัน  

3. ร่วมเป็นผู้น า (shared leadership) มีสองลักษณะคือ  
3.1 ผู้สร้างให้เกิดการน าร่วม สามารถท าให้สมาชิกเกิดภาวะผู้น าในตนเอง และร่วมกัน

ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ หรือที่กล่าวว่า ครูเป็นประธานในการเปลี่ยนแปลง 
3.2 ภาวะผู้น าร่วม เกิดจากการท างานที่เน้นการกระจายอ านาจ เพิ่มพลังอ านาจซึ่งกันและ

กัน มีบรรยากาศของการท างานส่งเสริมการแสดงออกด้วยความเต็มใจ หรืออ านาจทางวิชาชีพ  
4. การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (professional learning and development) มีจุดเน้น

ของการเรียนรู้ที่ส าคัญสองประการคือ  
4.1 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพบนพื้นฐานของประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ  
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4.2 การเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณของความเป็นครู คือ การเรียนรู้เพื่อรู้จักตนเอง รู้จัก
ผู้เรียนที่มากกว่าความรู้แต่ในมิติของเป็นความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ และการเรียนรู้เพื่อ
ความเปลี่ยนแปลง  

5. ชุมชนกัลยาณมิตร (caring community) มุ่งความเป็นชุมชนแห่งความสุขในการท างาน
และการอยู่ร่วมกันโดยเน้นวัฒนธรรมแบบเปิดเผย สร้างความรู้สึกปลอดภัย อิสระ วางใจ และเคารพ
ซึ่งกัน  

6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (supportive structure) จะสนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพและคงอยู่ ได้แก่ การอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน
แบบทีมงาน จัดสรรปัจจัยสนับสนุนการท างานแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น เวลา วาระ สถานที่ 
ขนาดชั้นเรียน ขวัญก าลังใจ และบรรยากาศ 

จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557: 23) กล่าวว่า องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครูตามแนวคิดของวิจารณ์ พานิช ร่วมกับแนวทางของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง ภาพความส าเร็จกว้าง ๆ ในอนาคต ที่ทุกคนในองค์การประสงค์
ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงใน
ปัจจุบัน ที่จะเชื่อมโยงสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเริ่มจากผู้น าท าหน้าที่เหนี่ยวน าให้
ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน 

2. ทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง การรวมตัวของบุคคลภายใต้ค่านิยม ความเชื่อ
รวมทั้งทัศนคติเดียวกัน เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใด ๆ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย
ของทีม 

3. การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการความรู้โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
และแนวปฏิบัติ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ การประมวลความรู้ การเข้าถึง
ความรู้ระบบจัดเก็บและการน าองค์ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

4. การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สภาวะที่ส่งผลให้การเรียนรู้
ของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพประสบผลส าเร็จ เช่น สิ่ งแวดล้อมเชิงบวก ชุมชน
กัลยาณมิตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะและศักยภาพพร้อมแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างทางกายภาพ 
และทรัพยากร 

วรลักษณ์ ชูก าเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557: 57) กล่าวว่า องค์ประกอบของการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากแนวคิดของนักวิจัยหลาย ๆ ท่านได้องค์ประกอบจ านวน                        
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนแห่ง      
การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการก าหนดเป้าหมายร่วมกันในองค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้นคือ การพัฒนา     
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จ วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1.1 การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นภาพ
ความส าเร็จร่วมกัน 

1.2 เป้าหมายร่วมกัน (Shared Goals) เป็นเป้าหมายชีวิตของสมาชิกแต่ละคนในองค์กรที่
สัมพันธ์กับเป้าหมายร่วมกันในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งเป้าหมายที่ส าคัญนั้นคือ    
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.3 คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเชื่อมโยงเป้าหมาย และเป้าหมายดังกล่าวมี
อิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงาน จนเชื่อมโยงเป็นความหมายของงานที่เกิดจาก
การตระหนักรู้ของสมาชิกในองค์กร จนเกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน และท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

1.4 ภารกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สิ่งส าคัญ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองเพื่อพัฒนาศิษย์ร่วมกันของครู 

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) เป็นการท างานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ 
คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ มี
ลักษณะการคิด การวางแผน ข้อตกลง การตัดสินใจ แนวปฏิบัติ การประเมินผล และการรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

3. ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership) ภาวะผู้น าร่วมในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมีนัยส าคัญอยู่ 2 ลักษณะ คือ ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วม และภาวะผู้น าร่วมกันให้
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ขับเคลื่อนด้วยการน าร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วม เป็นผู้น าที่สามารถท าให้สมาชิกในองค์กรเกิดการ
เรียนรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนทั้งตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น าในตนเองและเป็นผู้น าร่วม
ขับเคลื่อนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลมาจากการเสริมพลังอ านาจจากผู้น าทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้น าที่เริ่มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือท างานอย่างตระหนักรู้ และใส่ใจกับ
ผู้ร่วมงานทุกคน จนท าให้ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการท างานร่วมกันอย่างวิสัยทัศน์ร่วม 
ผู้น าที่จะสามารถสร้างให้เกิดการน าร่วมได้นั้น ควรมีลักษณะส าคัญ คือ มีความสามารถในการลงมือ
ท างานร่วมกัน การเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของผู้อื่นได้ การตระหนักรู้ในตนเอง มีความเมตตากรุณา การ
คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีวิสัยทัศน์ การมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อื่น เป็นต้น 
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3.2 ภาวะผู้น าร่วมกัน เป็นผู้น าร่วมกันของสมาชิกในองค์กรด้วยการกระจายอ านาจเพิ่มพลงั
อ านาจซึ่งกันและกันให้สมาชิกมีภาวะผู้น าเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นผู้น าร่วมของครูในการขับเคลื่อนสู่ การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึดหลักแนวทางการ
บริหารจัดการร่วม การสนับสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยครูเป็นผู้ลงมือ
กระท า เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ ผู้น าร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริมให้
ครูสามารถแสดงออกด้วยความเต็มใจ 

4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and development) การเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีจุดเน้นส าคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ และการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู รายละเอียดดังนี้ 

4.1 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ คือ การเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์โดยตรงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากที่สุด 

4.2 การเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจากข้างใน
หรือวุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยครูรู้จักตนเอง เพื่อที่จะเข้าใจผู้เรียนที่มากกว่า
ความรู้ แต่เรียนรู้ผู้เรียนในความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครูมีความเข้าใจในตนเองแล้ว 
จึงจะสามารถเข้าใจผู้เรียนได้ จนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 

5. ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) มีลักษณะส าคัญคือ การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่
มุ่งเน้นความสุขทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกัน มีลักษณะวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมเปิดเผย ที่ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ มีความไว้วางใจ และเคารพซึ่งกันและกัน มีความเอื้อ
อาทร เกื้อกูลกัน สมาชิกร่วมกันท างานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพ มีเจตคติทางบวกต่อการศึกษาและผู้เรียน 

6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure) โครงสร้างของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ต้องใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรแทนวัฒนธรรมแบบราชการ และเป็นวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การด าเนินการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน มีโครงสร้างการบริหารงานชุมนแบบปกครอง
ตนเอง เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างครูผู้สอนกับฝ่ายบริหาร มีการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เน้นความคล่องตัวในการด าเนินการจัดการกับเงื่อนไขความขัดแย้ง และมีระบบ
สารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558: 40) กล่าวว่า การด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจาก
แนวคิดของนักวิชาการ พบว่า มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขของการด าเนินงาน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประมวลได้ดังนี้ (Hord, S.M., 1997; DuFour, R., 2004; Southwest 
Educational Development Laboratory, 2000)  
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1. ความเป็นผู้น าที่สนับสนุนและแบ่งปัน (supportive and shared leadership) ส าหรับ
ประเด็นนี้ ความเป็นผู้น าไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน โดย PLC มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกทุกคน
โดยเฉพาะครูได้เป็นผู้น าเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส าหรับผู้บริหารควรมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนและผู้น าการเรียนรู้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใจกว้าง และยินดีต่อบทบาทความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของครู ซึ่งบรรยากาศเช่นนี้จะช่วยให้ครูรู้สึกว่าได้รับเกียรติ มีความภาคภูมิใจ และสามารถแสดง
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  

2. การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้ความรู้ (collective learning and the application 
of that learning) หัวใจส าคัญของ PLC อีกประการหนึ่งคือ การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง PLC จะเปลี่ยน
วัฒนธรรมการท างานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างท าเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และที่ส าคัญคือการน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันไปพัฒนาผู้เรียน โดยการด า เนินการดังกล่าวต้องกระท าอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  

3. ค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ร่วม (shared values and vision) เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของ PLC โดยผู้บริหารและครูต้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้มีทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกันในการด าเนินการ โดยเป้าหมายหลักของการด าเนินงานก็คือการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน  

4. เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ (supportive conditions for 
the maintenance of the learning community) หรืออีกนัยหนึ่งคือการจัดสภาพแวดล้อมให้
ส่งเสริมสนับสนุนต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การจัดบรรยากาศให้ครูในโรงเรียนได้มา
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม ่าเสมอ ต่อเน่ือง และอีกส่วนหนึ่งคือ การจัดโครงสร้าง
หรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่เอื้ออ านวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
ให้อยู่ในรูปคณะกรรมการ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น  

5. การแบ่งปันการปฏิบัติ (shared practice) เป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่ง               
ที่ท าให้ PLC เติบโต มั่นคง ยั่งยืน โดยเฉพาะการแบ่งปันเทคนิควิธีการสอนที่ดีให้เพื่อนครูได้น าไปใช้ 
และการแบ่งปันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น คือ การมีผู้น าที่สนับสนุน
และแบ่งปัน การจัดบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสนิทสนมคุ้นเคยของครูในโรงเรียน 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงใจ รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมของ              
ทุกคนในโรงเรียน  

ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558: 11) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ 
1. การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้น า 
2. การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม 
3. การก าหนดและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการปฏิบัติร่วมกัน 
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4. การปฏิบัติงานแบบร่วมมือ 
5. การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครู 
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนวิธีปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558: 14-17) กล่าวว่า องค์ประกอบ

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทสถานศึกษา จากการสังเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  
2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork)  
3. ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership)  
4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning and Development)  
5. ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring Community)  
6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive Structure)  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558: 1) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ 
1. ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียน

การสอนสู่คุณภาพผู้เรียน  
2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ น าสู่การปฏิบัติ

และประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ Care และ Share 
5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการท างานที่เปิดโอกาสการท างานที่

ช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย  
6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกบัภาระงานคือ

การสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560: 15-16) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้

ประกอบด้วย 
1. การสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน 
2. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
3. การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ 
4. การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน 
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. วิสัยทัศน์และคุณค่าร่วม (shared vision and values) หรือการมีความเชื่อ ความเข้าใจ
ร่วมกัน ที่เน้นการมีจุดโฟกัสที่การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเข้าได้กับเพื่อนร่วมงานช่วยเสริมแรงและ     
การตัดสินใจตามจรรยาบรรณ  

2. ร่วมกันรับผิดชอบ (collective responsibility) ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ความรับผิดชอบ
เช่นนี้น ามาซึ่งความรับผิดชอบต่อข้อตกลง (commitment) ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างความกดดัน
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 
มีการทดสอบการปฏิบัติของครูแบบซ ้า ๆ มีการสังเกตและวิเคราะห์กรณีศึกษา ร่วมวางแผน และ
พัฒนาหลักสูตร (Newmann & Wehlage, 1995) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกของบุคคล (tacit 
knowledge) ด้วยวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Fullen, 1999) ประยุกต์ความคิดใหม่และสารสนเทศเพื่อ
แก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น (needs) ของผู้เรียนเป็นส าคัญ (Hord, 1997)  

4. การร่วมมือร่วมใจ หรือร่วมมือรวมพลัง (collaboration) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ผู้ร่วมงานที่มากกว่าการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนแบบผิวเผิน (Louis et al, 1995) ในการปฏิบัติที่
บ่งชี้ความร่วมมือระดับน้ี เช่น การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ และสะท้อนการปฏิบัติ (Hord, 
1997) มีจุดเน้นของการร่วมมือรวมพลังเพื่อแลกเปลี่ยนจุดประสงค์ ถึงแม้ว่าจะมีการอภิปราย โต้แย้ง และ
ต่างมุมมอง แต่เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา (Hargreaves, 2003) มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคและ      
แนวทางการสอน และสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

5. การสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มและบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือได้ว่าทุกคน คือ
ผู้เรียนรู้พร้อม ๆ กับเพื่อนร่วมงาน มีการรวบรวมความรู้  และเผยแพร่ระหว่างสมาชิก  หรือมีการถ่าย
โอนความรู้ระหว่างกัน  ทั้งนี้ขั้นตอนที่การเรียนรู้ระดับองค์กรหรือโรงเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบ
สาธารณะจึงมีขั้นตอนมากกว่าการเรียนรู้ระดับบุคคลต้องมีการรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นหลังจาก
สมาชิกชุมชนมีการอภิปราย แปลความหมาย เผยแพร่ และท าความเข้าใจอย่างมีวิจารณญาณ (Louis 
et al, 1995) การปฏิบัติที่สนับสนุนคือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีการสังเกตการสอน วิพากษ์วิจารณ์
และสะท้อนการปฏิบัติงาน 

Senge (1990) กล่าวว่า แนวคิดการพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดย
เชื่อว่าหัวใจของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ที่การเสริมสร้างวินัย 5 ประการ  The Fifth 
Discipline ให้เกิดผลจริงจังในรูปของการน าไปปฏิบัติ แก่บุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่องและ
ทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย 
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1. ความมุ่งมั่นแห่งตน (Personal Mastery) องค์การแห่งการเรียนรู้เกิดจากการเรียนรู้ระดับ
ปัจเจกบุคคลที่ เน้นการเรียนรู้ในที่ท างาน (Work Place Learning) การเรียนรู้กระบวนการท างาน               
(On the Job Learning) ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการท างานจนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง การฝึกฝนการเรียนรู้อยู่เสมอ และศักยภาพ             
การเรียนรู้ของบุคลากร จะเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 

2. รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง (Mental Models) เป็นความคิดความเข้าใจที่
บุคคลมีต่อหน่วยงานและองค์การซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  แบบแผน
ความคิดมีพลังที่มีอิทธิพลตอ่การรับรู้ การตีความ และต่อพฤติกรรม ความเชื่อที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจ
และการกระท า Mental Models มี 3 ลักษณะ คือ เจตคติ ทัศนคติ และกระบวนทัศน์ ซึ่งผลลัพธ์
ดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญต่อความริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 

3. การสร้างและสานวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) องค์การต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ 
ทุกคนรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์องค์การเพื่อพัฒนาภาพในอนาคตและความต้องการในการมุ่งสู่         
ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์การ จึงจะเกิดผลในเชิงปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. การเรียนรู้ของทีมร่วมกัน (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกใน
องค์การ โดยแต่ละคนเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ละคนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอ จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่มน าไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันและประสาน
สัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี 

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) การมีวินัยที่ ส าคัญสูงสุด คือ การมี
ความคิดเชิงระบบ Senge เน้นว่าแม้ประพฤติปฏิบัติในวินัยทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาข้างต้นก็ต้องท า
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นระบบเป็นวิธีการคิด การอธิบาย และการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยองค์ความรู้
สหวิทยาการน ามาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่ วิธีการคิดเชิงระบบเป็นการคิดแบบเป็นวงจรจาก
เหตุไปสู่ผลและผลกลายเป็นเหตุ เป็นวงจรเสริมแรง ซึ่งทุกองค์ประกอบจะเป็นตัวเสริมศักยภาพอย่าง
ต่อเน่ืองครบวงจรจนกลายเป็นพลังขับเคลื่อน 

Hord (1997) กล่าวถึง องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ 
ประกอบด้วย  

1. การสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership)  
2. การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ (Collective Creativity) 
3. การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision) 
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4. การจัดสภาพที่เอื้ออ านวย (Supportive Conditions)  
5. การแบ่งปันบทเรียนส่วนบุคคล (Shared Personal Practice) 
DuFour & Eaker (1998) กล่าวว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 

มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

    2. การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้  
   3. การรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน 
   4. การเน้นที่การลงมือท า เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
   5. ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
   6. การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จากแนวคิดของนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ท า
สังเคราะห์แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 สังเคราะห์แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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1. วิสัยทัศน์ร่วม /   / / / / / / / / / / 11 
2. ทีมงานร่วมแรงร่วม
ใจ การร่วมมือร่วมพลัง
และการเรียนรู้ของทีม 

/ / / / / / / / / / /   11 

3. ร่วมเป็นผู้น าและ
คิดอย่างเป็นระบบ 

/   /   / / /  / /  7 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

 
 
ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 

แหล่งข้อมูล 

สรุปรวม 
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4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนา
วิชาชีพ 

 /  /  / / / /     6 

5. ชุมชนกัลยาณมิตร    /   / /      3 
6. โครงสร้างสนับสนุน
ชุมชน 

  / /   /       3 

7. การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 /    /       / 3 

8. หลักการสร้าง
เครือข่ายและการ
ติดตามผล 

 / /          / 3 

 
สรุปได้ว่า แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีองค์ประกอบส าคัญ ที่ต้อง

อาศัยความรอบรู้แห่งตน ความคิดเชิงระบบ มีวิสัยทัศน์ร่วม เป็นการรวมตัวกัน รวมใจ รวมพลัง และ
ร่วมมือกันเป็นความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดย
ท างานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และ
สะท้อนผลการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการเรียนรู้ที่ เน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู้ เป็นเจ้าของร่วมกัน มีระบบการจัดเก็บความรู้ เสริมสร้างจิตวิญญาณครู ทั้งนี้ควรมีโครงสร้าง
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สนับสนุนชุมชนใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร ปกครองตนเอง มีระบบสารสนเทศของชุมชน             
เน้นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
2. แนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา รวมถึงการศึกษาและสังเคราะห์แนวการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามตารางที่ 2.1 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ได้สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

2.1 หลักการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ในการน ารูปแบบไปใช้ให้บังเกิดผลส าเร็จและเป้าหมายได้ ควรท าความเข้าใจและ

ศึกษาแนวทางการน าไปใช้ดังนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กับโรงเรียน
อื่น ๆ เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นเพื่อแสดงถึงการรวม
พลังของครู และนักการศึกษาที่เป็นผู้น าร่วมกันท างานร่วมกันเป็นทีมมุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนา
วิชาชีพภายใต้โครงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เชิงวิชาการและเชิงคุณธรรมที่มาจากการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมน า ร่วมพัฒนาของครู ผู้บริหารนักการศึกษาภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งถึง
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ในการด าเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะประสบ
ความส าเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ครู นักเรียนตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีบทบาทส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2  กระบวนการด าเนินงาน 8 องค์ประกอบ 
 2.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เป็นพื้นฐานหนึ่งในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
ซึ่งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งในสิ่งนี้จะพิจารณาขยายไปยังครูที่มีประสบการณ์ที่มี
ความพร้อมและมีความสามารถในการปฏิบัติงานคนเดียว รวมถึงกลุ่มครูใหม่ที่จะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ในการท างานเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความพร้อมที่จะท างานร่วมกัน และความสามารถ
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ของมนุษย์ (Human capacities) โดยได้รับการระบุไว้ในการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพเปรียบเสมือนความส าเร็จในทีม รวมถึงการเปิดกว้างเปิดเผย (Openness) ความไว้วางใจ 
(Trust) ผลสะท้อนกลับ (Feedback) และความเสี่ยง (risk) กลุ่มของครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ ซึ่งการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Open-mindedness) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาก เป็นสิ่งที่ยากที่จะเปิดตัวเองขึ้นเพื่อการ
ท างานร่วมกันและการคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ในท้ายที่สุดคุณสมบัติเหล่านี้จะได้ให้ผลลัพธ์ที่ดี
ในการรับรู้การเรียนรู้ของนักเรียนโดยผ่านการคิดร่วมกัน (Hord, 1997; Louis, K.S. & Miles, M.B., 
1995)  

Louis, K.S. & Miles, M.B. (1995: 482) กล่าวว่า การเปิดกว้าง/เปิดเผย (Openness) 
ย่อมท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในการพัฒนาความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งที่ท าให้ทราบถึง
ความเสี่ยงและผลการสะท้อนกลับ ซึ่งในการพัฒนาความสามารถของมนุษย์นี้จะต้องได้รับการเปลี่ยน
วัฒนธรรมการท างานขององค์กรซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการท างานที่นาน ท าไมจะต้องใช้ระยะเวลา
ที่นานในการเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ค าตอบที่ได้ก็คือ การท าอย่างไรให้เกิดความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน โดยจากงานวิจัยได้บอกว่า การสร้างความไว้วางใจ ควรจะน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงผู้บริหารเองควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งจะต้องเปิดใจกว้าง และระดับ
ผู้ปฏิบัติควรมีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อความไว้วางใจได้รับการพัฒนาตลอดเวลาใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ครูเองก็จะต้องมีความผูกพัน หรือมีความเป็นส่วนร่วมในความเสี่ยงและ
ผลสะท้อนกลับ ล าดับต่อมาครูควรมีการส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดและผลสะท้อน
กลับมาร่วมกัน และมีการแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Good practices) 

การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งเป็นผลจากการ
สะท้อนกลับ (Reflection) จากการสนทนา (Dialogue) จากการร้องเรียน (Inquiry) การประยุกต์ใช้
งาน (Application) และการวัดและประเมินผล (Assessment) ผลจากการสะท้อนกลับของการ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมสมาชิกมีโอกาสที่จะคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติของครูพร้อมกับการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของการสร้างชุมชนของครู (Community by teachers) ซึ่งครู
รวมตัวกันเพื่อร่วมกันวางแผน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ร่วมกันจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการ
ประเมินผลที่มีความส าคัญกับการสนทนาจากผลการสะท้อนกลับ (Reflection dialogue) เพื่อใช้
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ถูกพูดคุยกันในกลุ่มบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันในการเรียนรู้
ของนักเรียนผ่านการสนทนาสะท้อนกลับ ซึ่งมีการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ผลจากการพบปะ
แลกเปลี่ยนกันท าให้เกิดปัญญา และเกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ผลจากการสนทนา
สะท้อนกลับ ซึ่งเป็นการน าเสนอโอกาสความต้องการกลุ่มในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (DuFour. 
Eaker, 2005; Hord. 2010) ในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งของตัวเอง ซึ่งดูโฟว์ (DuFour, 
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2010: 10) ได้มีค าถามด้วยกัน 4 ค าถาม ซึ่งเป็นแนวทางในการก าหนดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ และช่วยในการปรับทัศนคติในการมุ่งเน้นการท างานซึ่งกันและกัน มีค าถามดังนี้  1) อะไรที่
พวกเราต้องการให้เกิดกับการเรียนรู้ของนักเรียน  2) พวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนของเราได้เกิด
การเรียนรู้ขึ้นแล้ว 3) เราจะต้องตอบสนองความต้องการอย่างไร เมื่อพวกเขามีปัญหาในการเรียนรู้   
4) พวกเราจะท าอะไร ถ้าพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
นี้มุ่งเน้นไปที่ 4 ค าถามหลัก ซึ่งเป็นการที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานโดยหันมาพูดคุยใน
เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนของนักเรียนของตน ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพจะเป็น
การส ารวจเน้ือหาและบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  ในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ           
มีจุดเน้นส าคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู 
รายละเอียดดังนี้ 1) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ หัวใจส าคัญการเรียนรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ตรง
ในงานที่ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันของสมาชิก จะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอกแนวคิดของกรวยประสบการณ์  (Cone of Experience) ว่ า เป็นการเรียนรู้ผ่ าน
ประสบการณ์ตรงของตนเองจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ได้มากที่สุด ด้วย
บริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ที่มีการท างานร่วมกันเป็นทีม จึงท าให้การเรียนรู้จากโจทย์
และสถานการณ์ที่ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ท าให้บรรยากาศการพัฒนาวิชาชีพของครูรู้สึกไม่โดดเดี่ยว ซึ่งเป็นการสะท้อนต่อการ
เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Sergiovanni, 1994; DuFour, 2005) ถือเป็นพื้นที่การเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น สะท้อนการเรียนรู้ สุนทรียะสนทนา การเรียนรู้สืบเสาะแสวงหา
การสร้างมโนทัศน์ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การคิดเชิงระบบ การสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้บน
ความเข้าใจการท างานของสมองและการจัดการความรู้ (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553; Stoll & 
Thomas, 2006) 2) การเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจาก    
ข้างใน หรือวุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยมีนัยส าคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การรู้จัก
ตนเองของครู เพื่อที่จะเข้าใจมิติของผู้เรียนที่มากกว่าความรู้แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครูมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของศิษย์
ตนเองได้อย่างถ่องแท้ จนสามารถสอน หรือจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 
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
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บองค์ความรู้ใหม่และการน าองค์ความรู้ที่ดีมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกัน    
และการแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติจริงอย่างใคร่ครวญและมีสติ 

2.2.2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม 
การมีส่วนร่วมของการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดังนี้ 
 2.2.2.1 ทีมงานร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีม  

ทีมงานร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีม ซึ่งเป็นการพัฒนามาจาก
กลุ่มที่ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการท างานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย 
และพันธกิจร่วมกัน ร่วมกันด้วยใจจนเกิดเจตจ านงในการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้
บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Kruse, S., Louis, S.K. & Bryk, A., 1995) ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ
หรือร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานของงานที่มีลักษณะต้องมีการ
คิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกันข้อตกลงร่วมกัน การติดสินใจร่วมกัน ความเข้าใจ
ร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน ติดสินใจร่วมกัน หาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ประเมินผลร่วมกัน และ
รับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์จริง ซึ่งถือเป็นโจทย์ร่วม (Hargreaves, 2003; Stoll, McMahon 
& Thomas, S., 2006) ให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการท างานซึ่งกันและกัน แบบละวางตัวตนให้
มากที่สุด (There’s no I in Team) (DuFour R., Eaker R. 2005) จนเห็นและรู้ความสามารถของ   
แต่ละคน รับรู้ถึงความรู้สึกร่วมกันในการท างาน จนเกิดประสบการณ์หรือความสามารถในการท างานขึ้น 
และมีพลังในการร่วมเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาบนพื้นฐานของพันธะร่วมกันที่เน้นความสมัครใจ และการ
สื่อสารที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการรับฟัง รวมทั้งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

อย่างไรก็ตาม การที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพได้เน้นการขับเคลื่อนด้วยการ
ท างานแบบทีมงาน ร่วมแรงร่วมใจหรือร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีมนั้น มีลักษณะพิเศษของการ
รวมตัวที่เหนียวแน่นจากภายในนั้นคือการเป็นกัลยาณมิตร ท าให้เกิดทีมในชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล  ดูแลซึ่งกัน จึงท าให้การท างานเต็มไปด้วย
บรรยากาศที่มีความสุข ไม่โดดเดียว (Sergiovanni, 1994; Fullan, 1999) ซึ่งรูปแบบของทีมจะเป็น
เช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์หรือพันธกิจในการด าเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เช่น 
ทีมร่วมสอน ทีมเรียนรู้ และกลุ่มเรียนรู้ เป็นต้น (วิจารณ์ พาณิช, 2555) ดังนั้นทีมงานร่วมแรงร่วมใจ
ร่วมมือร่วมพลังการเรียนรู้ของทีมภายในสมาชิกของชุมชน ย่อมจะเกิดภาวะผู้น าแบบสนับสนุนและ
ภาวะผู้น าร่วม (Supportive and shared leadership) 
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2.2.2.2 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้และ

ความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้
เกิดขึ้น การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการรวมพลังของสมาชิกในทีมให้ได้มีโอกาสเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน Senge (1994: 18) กล่าวว่า การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) มี 3 ลักษณะส าคัญ 
ได้แก่ 1) สมาชิกทีมต้องมีความสามารถในการคิด ตีปัญหาหรือประเด็นพิจารณาให้แตก หลายหัวร่วมกัน
คิด ย่อมดีกว่าการให้บุคคลคนเดียวคิด 2) ภายในทีมต้องมีการท างานที่ประสานกันเป็นอย่างดี คิดในสิ่งที่
ใหม่และแตกต่าง มีความไว้วางใจต่อกัน และ 3) บทบาทของสมาชิกทีมหนึ่งที่มีต่อทีมอื่นๆ ขณะที่ทีมหนึ่ง
สมาชิกเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การประพฤติปฏิบัติของทีมนั้นยังส่งผลต่อทีมอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยในการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้มีพลังมากขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) ซึ่งถือ
เป็นกระบวนการและหัวใจส าคัญที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลใช้เป็นเวทีหรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนได้อย่างอิสระและตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง 
และได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม จะน าไปสู่การพัฒนาระบบการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มักเกิดขึ้นกับผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สั่งสมประสบการณ์มาอย่าง
ต่อเนื่องและอุดมไปด้วยความรู้ที่เป็นรากฐานในการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผู้เรียนที่อยู่ในวัย
ผู้ใหญ่จึงมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ได้มีการคิดริเริ่มอย่างมีจุดหมายที่สามารถชี้น าตนเอง
ในการเรียนรู้ได้ ซึ่งการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed Learning) เป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่สนับสนุน
ผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้บุคคล
มุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเกิดการร่วมมือกันกับผู้อื่นในลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม ผลดีอีกประการหนึ่งของการท างานเป็นทีมว่าเป็นการเรียนกลุ่มเล็กที่มีความผูกพันมีปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถพัฒนาตนเองในด้านการติดต่อสื่อสาร และการมีมนุษยสัมพันธ์ ให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนรู้เป็นทีมนี้สามารถตอบสนองและสามารถแก้ปัญหาใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ได้จัดกิจกรรม
การเรียนที่หลากหลายและไม่เน้นปฏิบัติ ซึ่งการเรียนรู้เป็นทีมช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผนค้นหาความรู้ ได้
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ ที่ขาดหายไปหรือไม่มีได้จากกลุ่มเพื่อน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอย
ให้ความสะดวก แนะน า ชี้แนะในประเด็นที่ยังสับสนหรือไม่เข้าใจ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม หมายถึง การแสดงตนของบุคคลในการวางแผน
และก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ของทีม หลักการมีส่วนร่วม 
ร่วมกันรับผิดชอบ การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการท างานร่วมกัน การร่วมมือกัน
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ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ การสร้างความตระหนักร่วมกัน ทีมและเครือข่าย
การเรียนรู้ ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง และมีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน  

2.2.3 การเป็นผู้น าร่วม 
ร่วมเป็นผู้น า เป็นผู้น าร่วมกันของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพด้วยการกระจาย

อ านาจ เพิ่มพลังอ านาจซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกมีภาวะผู้น าเพิ่มขึ้น จนเกิดเป็นผู้น าร่วมของครูในการ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึด
หลักแนวทางบริหารจัดการร่วมการสนับสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครูโดย
ครูเป็นผู้ลงมือกระท า หรือครูท าหน้าที่เป็นประธานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่ 
กรรม หรือผู้ถูกกระท า และผู้ถูกให้กระท า (Hargreaves, 2003; วิจารณ์ พานิช, 2554) ซึ่งผู้น าร่วม
จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริมให้ครูสามารถแสดงออกด้วยความเต็มใจ ซึ่งมีอิสระปราศจาก
อ านาจครอบง าที่ขาดความเคารพในวิชาชีพ แต่ถือปฏิบัติร่วมกันในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ นั่น
คือ อ านาจทางวิชาชีพ เป็นอ านาจเชิงคุณธรรมที่มีข้อปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้อง
ตรงกัน หรือก าหนดร่วมกัน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางร่วมกันของผู้ประกอบอาชีพครูทั้งหลายในชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Thompson, Gregg & Niska, 2004)  

ดังนั้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ครู และผู้บริหารมีความ
พยายามในการประสานความร่วมมือระหว่างกันเป็นการเติมเต็มภาวะผู้น าของทุกคนในชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งภาวะผู้น าในบริบทของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพจะน าทั้งครูและผู้บริหารไปสู่การ
เรียนรู้ร่วมกัน การให้ก าลังใจระหว่างกัน การประสานความร่วมมือ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับโรงเรียนในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จของวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน และ
ผู้บริหารมีความส าคัญอย่างมากในการสร้างบรรยากาศ ให้ เกิดความน่าเชื่อถือ/ไว้วางใจ 
(Trustworthy), ความน่าเคารพนับถือ (Respectful) และการท างานร่วมกัน (Collaborative)       ซึ่ง
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานของการท างานร่วมกัน  เพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานของพนักงานและความสามารถในการมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องมี
การบังคับ (Olivier, F. D. & Hipp, R., 2006: 493) และผู้บริหารเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการใช้อ านาจสั่งการจากบนลงล่าง และกลายมาเป็นผู้สนับสนุนโดยการ
ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจในการท างานของผู้เข้าร่วมการท างานในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
ด้วยการมีภาวะผู้น าที่เน้นการกระจายอ านาจ การตัดสินใจร่วมกัน และรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ
ดังนั้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถพัฒนาและ
เจริญเติบโตไปได้ และการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ จะต้องเปลี่ยนจากการ
มีภาวะผู้น าตามธรรมชาติมีจ านวนน้อย  เป็นการปลูกฝังภาวะผู้น าในทุกคน และทุกคนมีภาวะผู้น า
ร่วมกันในโรงเรียน  
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สรุปได้ว่า การเป็นผู้น าร่วม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเป็นการปฏิบัติส่วนบุคคล การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ การคิดอย่างเป็นระบบ มีเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้น าที่ดี การสนับสนุน
และการแลกเปลี่ยนภาวะผู้น า การให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนเองและวางแผน การ
ประยุกต์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความมุ่งมั่นแห่งตน โดยการร่วมเป็นผู้น า การมีทักษะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการ
สื่อสารที่ดี รับการสื่อสารสองทาง การสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน การกระจายความเป็นผู้น าทาง
วิชาชีพ ความเป็นผู้น าที่สนับสนุนและแบ่งปัน ผู้น าทางนวัตกรรมและการวิจัย ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยหลักการมีผู้น าที่ดี รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง มีภาวะผู้น าในตนที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 

2.2.4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในวิสัยทัศน์ร่วมเป็นการมองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทาง 

เส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่มี
ทิศทางร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน ได้พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ภาพความส าเร็จที่มุ่งหวังในการน าทางร่วมกันที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียน (Hord, 1997; 
Sergiovanni, 1994) ซึ่งอาจเป็นการมองเริ่มจากผู้น าหรือกลุ่มผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่ท าหน้าที่เหนี่ยวน าให้
ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกันหรือการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มีวิสัยทัศน์เห็นในสิ่งเดียวกัน
เหนี่ยวน าซึ่งกันและกันเป็นวิสัยทัศน์ร่วม วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ (4 Shared) มี
รายละเอียดดังนี้  

 2.2.4.1 การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็น
ภาพความส าเร็จร่วมกันถึงทิศทางส าคัญของการท างานแบบมองเห็นภาพเดียวกัน (Hord. 1997; 
Hargreaves. 2003)  

 2.2.4.2 เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง ระหว่างทาง และ
เป้าหมายชีวิตของสมาชิกแต่ละคนที่สัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นความ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมายในการท างานร่วมกันโดยเฉพาะเป้าหมายส าคัญคือพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Hargreaves, 2003; DuFour R., Eaker R. ,2005)  

 2.2.4.3 คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย และที่ส าคัญเมื่อ
เห็นภาพความเชื่อมโยงแล้ว ซึ่งภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานจน
เชื่อมโยงเป็นความหมายของงานที่เกิดจากการตระหนักรู้ของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ จน
เกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกันร่วมกันหลอมรวมเป็นคุณค่าร่วมซึ่งเป็นขุมพลังส าคัญที่จะเกิดพลังในการไหล
รวมกันท างานในเชิ งอุดมการณ์ ทางวิชาชีพร่วมกัน (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 สิ่งส าคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่ง
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญโดยการเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อศิษย์ร่วมกัน
ของครู (Louis & Kruse,1995; Hord,1997; DuFour R., Eaker R., 2005) 

สรุปได้ว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การมองเห็นภาพความส าเร็จร่วมกันโดยมี
ลักษณะร่วมส าคัญ เป็นการสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและมีภารกิจร่วมกันในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2.2.5 การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน 
โครงสร้างที่สนับสนุนการก่อเกิดและคงอยู่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มีลักษณะ

เป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการหันมาใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน และยัง
เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การด าเนินการที่ต่อเนื่องและมุ่งความยั่งยืน จัดปัจจัยเงื่อนไข
สนับสนุนตามบริบทชุมชนมีโครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย์ หรือมีโครงสร้างการปกครองตนเอง
ของชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง มีการบริหาร
จัดการ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลักการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการด าเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เช่น เวลา วาระ สถานที่ ขนาดของชั้นเรียน 
ขวัญก าลังใจ ข้อมูลสารสนเทศ และอื่น ๆ ตามที่มีความจ าเป็นและบริบทของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะ
การเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีรูปแบบ
การสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นที่อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความคล่องตัวในการ
ด าเนินการจัดการเง่ือนไขความแตกแยก และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลการการปฏิบัติงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ (Boyd, 1992; Sergiovanni, 1994; 
Hord, 1997; สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553)  

สรุปได้ว่า การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน หมายถึง การก าหนดเงื่อนไขที่ช่วย
ผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ โครงสร้างการบริหารชุมชนช่วยสนับสนุนชุมชน ให้เข้าใจกัน 
เข้าใจบทบาทของสมาชิกชุมชน การจัดสภาพที่เอื้ออ านวย สิ่งแวดล้อมเชิงบวก และการสนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อมที่สอดคล้องตามบริบทของชุมชนเป็นการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างมีพื้นที่อิสระ คล่องตัว
ในการด าเนินการ  
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2.2.6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร 
ชุมชนกัลยาณมิตร เป็นกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่

มีคุณลักษณะคือ มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข ทั้งในด้านการท างานและการอยู่ร่วมกันที่มีลักษณะ
วัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแห่ง
อิสรภาพ และเป็นพื้นที่ให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยหรือปลอดการใช้อ านาจกดดันบนพื้นฐานความไว้วางใจ
เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอื้ออาทรเป็นพลังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิกร่วมกัน
ท างานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพ โดยมีเจตคติเชิงบวกต่อการศึกษาและผู้เรียนสอดคล้องกับ เซอร์จิโอวานนิ 
(Sergiovanni, 1994) ที่ว่าชุ มชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน เป็นกลุ่มที่เหนียว
แน่นจากภายใน ได้ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน ท าให้ลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงาน
สอนของครู เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพและชีวิต มีความศรัทธาร่วม อยู่ร่วมกันแบบ “สังฆะ” 
ถือศีล หรือหลักปฏิบัติร่วมกันโดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา    และอุเบกขา เป็นชุมชนที่
ยึดหลักวินัยเชิงบวก เชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิต
ชุมชนอันเป็นพื้นฐานส าคัญของสังคมฐานการพึ่ งพาตนเอง (สุรพล ธรรมร่มดี  และคณะ, 2553)                        
มีบรรยากาศของ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ซึ่งทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง เป็นวิถี
แห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถและสร้างพื้นที่ปลอดการใช้อ านาจกดดัน สามารถขยายกรอบให้กว้างขวาง
ออกไปจนถึงเครือข่ายที่สัมพันธ์กับชุมชนต่อไป (Boyd, 1992)  

สรุปได้ว่า การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร หมายถึง การประสานเชื่อมโยง ทั้งความรู้ 
ประสบการณ์ ของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจโดยไม่
หวังสิ่งใดตอบแทนความเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หลักการมี
กรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่
การเรียนรู้ และวัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้ที่มีความสุขและส าเร็จด้วยศีล 
สมาธิ ปัญญา 

2.2.7 การติดตามผลความส าเร็จ 
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อ

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ที่โรงเรียน
ต้องรับผิดชอบและด าเนินการมีดังนี้ 

 2.2.7.1 การก ากับติดตาม (Monitoring) 
  1) โรงเรียนจัดระบบก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้น และยุทธศาสตร์

ในเรื่อง ขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 



46 
 

  2) โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อน
ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และสิ้นสุดการด าเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหา
และความส าเร็จของงาน 

 3) ให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีการศึกษา 
รายงานและประเมินผลการด าเนินงานทุกภาคเรียนและเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อให้รับทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และผลส าเร็จของงานตามจุดมุ่งหมาย 

2.2.7.2 การประเมินผล (Auditing) 
 1) การประเมินภายใน (Internal Auditing) โรงเรียนจะประเมินตนเองเป็นการ

ภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคคล 
การน าไปปฏิบัติ การควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลมา
ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

 2) การประเมินจากภายนอก (External Auditing) โรงเรียนด าเนินการก าหนดให้
คณะกรรมการแผนงานโรงเรียน คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ที่รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม รวบรวมข้อมูล หลักฐาน และประเมินผลการปฏิบัติงานไว้เพื่อรับการประเมิน
การตรวจสอบจากส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรอิสระ สมศ. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

2.2.7.3 การรายงาน (Reporting) 
  1) ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ

โรงเรียนจัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแบบรายงานประเมินตนเอง ทุกสิ้นภาคเรียน 
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 

 2) โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี 2559-2561 เพื่อรายงานการประเมินตนเอง
และภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนทั้งผลส าเร็จ อุปสรรคปัญหาด้านปัจจัยและ
กระบวนการ และสิ่งที่โรงเรียนจะด าเนินการในต่อไป 

 3) โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน ฉบับที่ 1 คือระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 (SAR) เป็นรายงานประจ าปีทุกปี เสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน)  

การติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่ห้า ซึ่งเป็นมาตรฐานสุดท้ายของการควบคุมภายในเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ซึ่งระบุว่าในการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่าย
บริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลโดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผล
เป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ 
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เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ข้อตรวจ
พบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การ
ควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

มาตรฐานข้อนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประเมินพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน อันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในควรเป็นการประเมินคุณภาพของผลการด าเนินงานในรอบ 
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) การติดตามผลใน
ระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring Activities) และ 2 ) การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็น
รายครั้ง (Separated Evaluations of Internal System) การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงานเกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการบริหารงาน การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การ
เปรียบเทียบ การสอบยัน และกิจกรรมอื่น ๆ  

ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจ าของพนักงาน และยังรวมถึงการท าให้แน่ใจว่า
ผู้บริหารและหัวหน้างานเข้าใจความรับผิดชอบของตนต่อการควบคุมภายในและเข้าใจความจ าเป็นที่ต้องมี
การควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ
การประเมินเป็นรายครั้ง เป็นการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งที่ก าหนด การประเมินอาจเป็นในรูปแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Self – 
Assessments) นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังรวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อความมั่นใจว่าข้อ
ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับความสนใจจากฝ่ายบริหารและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขทันที  

สรุปได้ว่า การติดตามผลความส าเร็จ หมายถึง การก ากับ การติดตามผลจากการลงมือท า
และเรียนรู้จากการปฏิบัติ ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน 
หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผล ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับการรายงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 

2.2.8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน 
 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีแนวทางการด าเนินการด้าน

ผลลัพธ์การบริหารของโรงเรียน ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 2.2.8.1 หมวดผลลัพธ์การด าเนินการ นอกจากจะเป็นการตรวจประเมินผลการ

ด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กรแล้ว ยังเป็นการตรวจประเมินผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการ โดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันด้วย 
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ดังนั้น ในการประเมินหมวดผลลัพธ์การด าเนินการ (หมวด 7) ให้ส่วนราชการใช้ข้อมูลสารสนเทศ “ในขณะ
ที่เกิดขึ้นจริง” (ตัวชี้วัดความก้าวหน้า) เพื่อประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ ผลผลิตและบริการ โดย
ต้องมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการโดยรวม รวมทั้งต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศของผลลัพธ์การด าเนินการ เพื่อให้ทราบผลการด าเนินการของส่วนราชการ
โดยรวมและใช้ในการจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 2.2.8.2 การแสดงผลการด าเนินงานในหมวดผลลัพธ์การด าเนินการ ให้แสดงผลใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน เช่น รูปแบบกราฟ หรือตาราง โดยการน าเสนอข้อมูล ให้ส่วนราชการ
พิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๆ ที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของส่วนราชการมาแสดงผล รวมทั้ง
อาจน าข้อมูลจากค ารับรองการปฏิบัติราชการมาประกอบด้วยก็ได้ ซึ่งตัวชี้วัดที่คัดเลือกมานั้น ควรเป็น
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลลัพธ์เชิงปริมาณ ทั้งนี้การจะน าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศนั้น ส่วนราชการควรก าหนด
ตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ก าหนดในค ารับรองการปฏิบัติราชการมาแสดงผลเพิ่มเติมด้วย 

 2.2.8.3 การรายงานผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล เป็นการประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ ของ
ส่วนราชการที่ได้จากการด าเนินการตามข้อก าหนดของเกณฑ์ โดยส่วนราชการจะต้องรายงานผลการ
ด าเนินการในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการปรับปรุงการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ การรายงานผลลัพธ์
ที่ดีควรรายงานให้ครอบคลุมข้อก าหนดที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จของส่วนราชการ กล่าวคือเป็นการ
รายงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่วิกฤตที่สุด 

 2.2.8.4 การรายงานผลลัพธ์ ส่วนราชการควรพิจารณาจากผลการด าเนินการในปัจจุบัน 
ผลการด าเนินการของส่วนราชการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งควรพิจารณา
อัตราความครอบคลุม และความส าคัญของการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กับข้อก าหนดด้านผลการด าเนินการที่ส าคัญของส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงาน
ผลลัพธ์การด าเนินการของส่วนราชการมีประสิทธิผล ส่วนราชการจะต้องให้ความส าคัญกับข้อก าหนดที่
ส าคัญ 4ประการ ดังนี ้

 1) รายงานผลการด าเนินการ เป็นการแสดงข้อมูลในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายเกี่ยวกับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากกระบวนการ ผลผลิตและ
บริการ ซึ่งท าให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ มาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ผ่านมา และผล
การด าเนินงานขององค์กรอื่น ๆ ซึ่งผลการด าเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน 
และควรมีการรายงานในมาตรวัดที่ชัดเจน 

 2) แนวโน้มผลการด าเนินการ เป็นการแสดงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นตัวเลขเพื่อแสดง
ให้เห็นทิศทางของผลลัพธ์ และอัตราการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของส่วนราชการ แนวโน้มแสดงผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการตามล าดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป โดยทั่วไปข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มต่าง ๆ ไม่มี
การก าหนดเวลาของข้อมูล เนื่องจากช่วงเวลาระหว่างข้อมูลควรมีความเหมาะสมส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว 
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ส าหรับผลลัพธ์การบริหารที่ส าคัญควรแสดงข้อมูลใหม่ด้วย แม้ว่าจะยังไม่เห็นแนวโน้มหรือผลเปรียบเทียบ
ที่ชัดเจนก็ตาม 

 3) ผลการด าเนินการเปรียบเทียบเพื่อแสดงผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับส่วน
ราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึง และหรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสมกัน 

 4) ความครอบคลุมและความส าคัญของผลลัพธ์เพื่อแสดงว่ามีการรายงานผลลัพธ์
ที่ส าคัญทั้งหมด และแยกตามกลุ่มที่จ าแนกไว้ เช่น ตามความส าคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มการให้บริการ เป็นต้น 

 5) เพื่อให้การแสดงผลลัพธ์ ส าหรับรายงานผลการด าเนินการตามผลลัพธ์การบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการอาจจัดให้มีห้องปฏิบัติการ (Operation Room) เพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหมวด 1-6  
ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Management Cockpit, War Room เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน หมายถึง การจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การประชุมหา
ทางออกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและครู การก าหนดกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนการ
เรียนรู้ของกลุ่ม และบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน การมุ่งการเรียนรู้ การปฏิบัติ งานแบบมุ่งผลลัพธ์ การ
ก าหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์ และการจัดการความรู้ 

 
  การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้แนวทางการปฏิบัติชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

จากการใช้รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ท าให้แต่ละชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพเกิดแนวคิด
และแนวทางที่หลากหลายน ามาสร้างนวัตกรรม ที่สืบเนื่องจากปัญหาที่แท้จริงของผู้เรียนมาตั้งเป็น
ประเด็นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาของตนเอง  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึนได้ 

นวัตกรรมที่ได้เช่น การสร้างบันทึกช่วยจ าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ภาษาไทย นวัตกรรมการจัดการเรียนการการสอนด้วยโครงงานของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สมาธิกับการเรียนโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้แนะแนวฯลฯ  
      การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารขับเคลื่อนโรงเรียนนั้นเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา เป็นการยกระดับการศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ทัดเทียมกับสากล 
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต อีกทั้งเป็นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็น
ความส าคัญของการออกแบบ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนให้ตรงตามความ
ต้องการของตัวผู้เรียนเองและต่อสังคม ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ได้ผลดี
เช่นนั้นกระท าได้ยากหากขาดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนหรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งกระท าโดยล าพังโดยปราศจากการให้ความร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนหรือบริหารจัดการกันเป็นกลุ่มการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) จึงควรได้รับการ
ส่งเสริมให้มีขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียนระดับพื้นที่ให้เกิดเป็นความร่วมมือกันเพื่อ
การให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนตอบสนองความต้องการทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 

3.1 ความหมายของรูปแบบ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบ พอสรุปได้ดังนี้ 
ราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 965)  ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง 

รูปที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนว ซึ่งเป็นที่ยอมรับแสดงว่าเป็นสิ่งนั้น ๆ เช่น รูปแบบบ้าน เป็นต้น 
ทิศนา แขมมณี (2550: 220) ซึ่งกล่าวไว้ว่า รูปแบบ (Model) เป็นรูปธรรมของ  ความคิดที่เป็น

นามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือ 
แผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นรูปแบบจึงเป็นเครื่องมือทางความคิดที่
บุคคลใช้ในการสืบเสาะหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

บุญชม ศรีสะอาด (Online) ได้กล่าวว่ารูปแบบ หมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ อธิบาย
ล าดับข้ันตอนขององค์ประกอบ หรือกิจกรรมในระบบ 

รัตนะ บัวสนธ์ (2552: 124) ได้ให้ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น 3 ความหมาย 
ดังนี้ 

1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้
มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า "โมเดล" ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ  เป็นต้น 

2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อที่ เรียกว่า 
"Mathematical Model" 
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3) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้              
บางทีเรียกกันว่า ภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน 
รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน 

คัมภีร์ สุดแท้ (2553) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นถึง
องค์ประกอบส าคัญ ๆ ของเรื่องให้เข้าใจง่ายข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

ปัญญา ทองนิล (2553) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่ เกิดจากทฤษฎี
ประสบการณ์ การคาดการณ์ น าเสนอในรูปแบบของข้อความหรือแผนผัง 

ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล (2553: 125) รูปแบบหมายถึง โครงสร้างโปรแกรมแบบจ าลองหรือตัว
แบบที่จ าลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะพิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่
จะต้องน ามาศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบาย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 

มาลี สืบกระแสน (2552: 108-109) กล่าวว่ารูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบจ าลองของสิ่งที่เป็น
รูปธรรม เช่น ระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบที่เป็นแบบจ าลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในสมการ
คณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์ หรือเขียนเป็นข้อความ จ านวนหรือภาพ หรือแผนภูมิ หรือรูปสามมิติ 

กู๊ด (Go๐d, 1973, p. 370) กล่าวว่า ความหมายของรูปแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้าง หรือท าซ ้าเป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการหรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม ตามความหมายดังกล่าวอาจ
กล่าวได้ว่า รูปแบบ คือ แบบจ าลองของสิ่งที่เป็น 

พลอเจอร์และพอล (Procter and Paul, 1978: 174) ให้ความหมายของรูปแบบไว้ใน Longman 
Dictionary of Contemporary  English โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่คือ Model ที่หมายถึงสิ่งซึ่งเป็น
แบบย่อส่วนของจริง ความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่าแบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองของเรือด าน ้า เป็นต้น 
Model ที่หมายถึง สิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง  
นักเดินแบบ หรือแม่แบบในวงการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น Model ที่หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์           
ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น 864X เป็นต้น 

โทส์และคาร์รอล (Tosi and Carroll, 1982: 74) กล่าวไว้ว่า รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือ
ภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มี
ความสลับซับซ้อนมากๆ และมีทั้งรูปแบบทั้งกายภาพ (Physical model) ที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ เช่น 
แบบจ าลองหอสมุดแห่งชาติ แบบจ าลองเครื่องบินขับไล่ เอฟ 16เป็นต้น และรูปแบบเชิงลักษณะ 
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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 เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการท าเช่นนั้น 
ท าให้รูปแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการที่จะท าความเข้าใจ ซึ่งจะท าให้คุณค่าของรูปแบบนั้น
ด้อยลงไป ส่วนการจัดระบบรูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบ
นั้นๆควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้ก็แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง 
และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างไร 

ไรย์ (Raj, 1996: 45) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ในหนังสือ Encyclopedia          
of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 1) รูปแบบ คือ รูปย่อของความจริงของ
ปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จ านวน หรือภาพ โดยการลดทอนเวลา ท าให้ความเข้าใจความ
จริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่ 
ก าหนดเฉพาะ โดยสรุปแล้ว รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified Form) 
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะ
เกิดขึ้น  ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไป 

สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น รูปแบบการบริหารสถานศึกษา หรือกรอบแนวคิดทางด้าน
หลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ โดยอาศัยรูปแบบเป็นตัวเชื่อมโยงได้ 

3.2 ลักษณะของรูปแบบ 
Keeves (1988, p. 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ควรจะมีข้อก าหนด (requirement)  

4 ประการ คือ 
1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural relationship) 

มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเน่ืองกันแบบรวม ๆ (associative relationship) 
2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบได้โดยการ

สังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
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3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก
รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
ลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษา 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะของรูปแบบ เป็นการสร้างมโนทัศน์ใหม่ ชี้ให้เห็นกลไกเชิงเหตุผล และ
ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย 

3.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 
Brown and Moberg (1980: 16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ

(System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กล่าวว่า
องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี  
(Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ             
5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547: 354-355) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า
ของคณบดี ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณลักษณะภาวะ
ผู้น าของคณบดีที่ต้องพัฒนา 2 หลักการและแนวคิดก ากับรูปแบบและวัตถุประสงค์ทั่วไปของรูปแบบ 
3) กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดี ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเนื้อหาการพัฒนา
วิธีการ และกิจกรรมการพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลที่ต้องการและ 4) แนวทางการน า
รูปแบบไปใช้ เง่ือนไขความส าเร็จ และตัวบ่งชี้ความส าเร็จของรูปแบบ 

ชนกนารถ ชื่นเชย (2550: 179-180) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องในสถาบัน
อุดศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ  องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและหลักการของ
การศึกษาต่อเนื่อง 2) กลุ่มเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 3) จุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง 4) โครงสร้างระบบบริหารของการศึกษาต่อเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียนการสอน
ของการศึกษาต่อเน่ือง 6) วิธีการจัดการศึกษาตอ่เน่ือง 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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ศักดิ์ จิต  มาศจิตต์  (2550: 226 -227) ได้ เสนอองค์ประกอบของรูปแบบกล่าวคือ                        
1) องค์ประกอบพื้นฐาน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย หลักการ การมีส่วนร่วม และการก าหนด                
แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ 2) องค์ประกอบโครงสร้าง 3) องค์ประกอบกระบวนการด าเนินงาน และ 
4) องค์ประกอบด้านการสนับสนุน 

พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553: 159-160) ได้สรุปไว้ว่า รูปแบบประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน 
คือ ส่วนที่  1 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ                
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 โครงสร้างและสาระส าคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย 1 ฐานะ
ของสถานศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง              
2) บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ 3) การกระจายอ านาจภารกิจการจัด
การศึกษา 4 ด้าน  4) หน่วยงานก ากับติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน  
5) มาตรฐานและการประกันคุณภาพผู้เรียน ส่วนที่ 3 การน าสู่การปฏิบัติและเงื่อนไขความส าเร็จ                
1) การน าไปสู่การปฏิบัติ 2) เง่ือนไขความส าเร็จในส่วนการบริหารขององค์การ 

ไมตรี บุญทศ (2554: 149-153) สรุปองค์ประกอบของรูปแบบที่คล้ายกันไว้ว่า ควรมี
องค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2 ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ                   
3)ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบ โดย
มีค าอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ การจัดท าคู่มือการใช้
รูปแบบโดยน าสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และน า
รูปแบบไปใช้ 

มีศิลป์ ชินภักดี (2555: 22) ได้ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า ประกอบด้วย 3ส่วน 
คือ ส่วนสถาบันหรือองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 1) เทคโนโลยี 2) โครงสร้าง 3) บทบาท 4) เป้าหมาย
หรือความคาดหวังส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 2 บุคลิกภาพ 3) กระบวนการบริหาร               
4) การตัดสินใจสั่งการ 5) ความต้องการและส่วนสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1) ชุมชน 2) แหล่ง
เรียนรู้ 3) เศรษฐกิจ 4) การมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารสถานศึกษา 

สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555: 16) ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบที่คล้ายกันไว้ว่าควรมี
องค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ                 
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบโดย
มีค าอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ การจัดท าคู่มือการใช้
รูปแบบโดยน าสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และน า
รูปแบบไปใช้ 

บราวน์และโมเบิร์ก (Brown and Moberg, 1980, pp. 16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้น 
และได้น าเสนอองค์ประกอบดังนี้ 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 
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3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ
(Decision Making) 

ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเท่าที่พบจากการศึกษาเอกสารที่ 
เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการจัดองค์การบริหาร หรือโครงสร้างระบบบริหารและแนวทาง
ในการด าเนินงานในภาระหน้าที่ (Function) ที่ส าคัญ ๆ ในการบริหารงานขององค์การนั้น ๆ เช่น 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานทั่วไป 
เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ว่าด้วยการก าหนดองค์ประกอบในการก าหนดรูปแบบ
ต่อไป โดยสรุปแล้วในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างจ านวนเท่าใดมี
โครงสร้าง และความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เราก าลังศึกษา หรือจะออกแบบ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลักผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบโดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการวิเคราะห์ 
เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 ตารางประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ 
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1.หลักการ ✓ ✓ ✓ ✓ - - 
2.วัตถุประสงค์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.ระบบงานและกลไก ✓ ✓ ✓ ✓ - - 
4.วิธีด าเนินงาน ✓ ✓ - - ✓  
5.แนวการประเมิน - - - - ✓ ✓ 
6.ค าอธิบายประกอบ - - ✓ ✓ - - 
7.เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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โดยสรุปแล้วในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ไม่ได้ก าหนดว่าจะประกอบด้วย
อะไรบ้าง จ านวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เรา
ก าลังศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบ
นั้น ๆ เป็นหลัก  

3.4 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
      1) การพัฒนารูปแบบ ได้มีผู้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้ 
 บุญชม ศรีสะอาด (Online) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ โดยได้แบ่ง

ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การทดสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ 

 บุญส่ง หาญพานิช (2546: 112-118) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย" โดยด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติความรู้ องค์ความรู้ และการบริหารจัดการศึกษาของ
ไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้โครงสร้างพื้นฐานของ
การบริหารจัดการความรู้ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์อธิการบดี และการ
สอบถามผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึ้นไป 2) การจัดท าร่างรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยน าผลสรุปจากการวิเคราะห์สาระจากการสัมภาษณ์อธิการบดีและจากการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม น ามาสรุปเป็นข้อค้นพบเพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย และ 3) การตรวจสอบความรูปแบบเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้น
จึงปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ (2547: 73-84 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาแบบกระจายอ านาจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542" โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดกรอบความคิดในการวิจัยโดย
ศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การศึกษาสภาพและปัญหาการจัด
การศึกษาแบบกระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
การปฏิรูปการเรียนรู้ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถานศึกษาและส ารวจความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการสัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 5) การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2547: 171) ได้ท าวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าของคณบดี" โดยด าเนินการวิจัยเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 3) การศึกษาและ
ประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของ
คณบดี 5) การตรวจสอบและการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 6) การปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของ
คณบดี 

 กฤษณผล จันทร์พรหม (2548: 88 ) ได้ท าวิจัยเรื่อง "การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือน
จริงที่เหมาะสมส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย " โดยด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่           
1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยศึกษาหลักการแนวคิ ด 
ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา บทความวิจัย ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ และ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเสมือนจริง2) การสังเคราะห์
รูปแบบองค์ประกอบโครงสร้างของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1  มา
สร้างเป็นรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 3) การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบเดลฟายเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 10 คน จ านวน 3 รอบ 
และ 4) การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดท าเป็นแบบสอบถามเพื่อน าไปส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ หลังจากนั้นจึงก าหนดรูปแบบ
มหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสมส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 ชนกนารถ ชื่นเชย (2550: 72-79) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน" โดยด าเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ
การศึกษาต่อเนื่องส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) การน าข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็นกรอบของรูปแบบ
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศกึษาตอ่เน่ืองในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 19 คน โดยใช้เทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดท าเป็นแบบสอบถาม เพื่อ
น าไปใช้ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษา
ต่อเน่ืองจากองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น 
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 พรจันทร์ พรศักดิ์กุล (2550: 163 -175) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "รูปแบบกระบวนการ
งบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยด าเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณโดยการวิเคราะห์เอกสารและฐานข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 2) กาศึกษากระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของ
สถานศึกษาที่ด าเนินการในปัจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะห์เอกสารงบประมาณของโรงเรียนและ
สอบถามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3) การจัดท าร่างรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4) การประเมินความหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบโดยสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) การปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่
บริหารงบประมาณการใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน 

 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550: 108-122) ได้ท าวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบในสถนศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต" โดยด าเนินการวิจัย
เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified 
Delphi Techniques) และ 2) การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วยการประเมินรูปแบบเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ 

 สรุปได้ว่าการพัฒนารูปแบบอาจมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกันไป  แต่โดยทั่วไป
แล้วอาจจะแบ่งออกเป็นสองตอนใหญ่ๆคือ  การสร้างรูปแบบ และการหาความตรงของรูปแบบ ส่วน
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนข้ึนอยู่กับลักษณะกรอบแนวคิด 

 2) การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
 สาวิตรี  จุ้ยทอง (2554 : 86-87) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบของ             

ชุดเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
(Generalizability Theory)” โดยกล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือว่าเป็นการวัดและ
ประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียน สามารถให้ข้อมูลที่แท้จริง
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือควรมีการ
ตรวจสอบให้ชัดเจน ตรงตามความสามารถของผู้เรียน เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
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เครื่องมือวิจัย ได้ศึกษาการหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงจากนักวิชาการซึ่งได้
กล่าวถึงลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความสามารถให้คะแนนได้คงที่แม้จะสอบอีก              
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 ที่หลากหลายท าให้เกิดความเที่ยงตรงมากขึ้น 
  3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ความสามารถที่จะประเมินได้ข้อมูลที่แน่นอน
โดยปราศจากอคติและความรู้สึกของบุคคล 
 ดังนั้น ในการหาคุณภาพของเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง ควรจะพิจารณาว่าผู้สอน
ใช้อะไรมาประเมินตัวผู้เรียน และต้องมีความชัดเจนและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดควร
ประเมินผลตลอดระยะเวลา เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง 
  ชนกนารถ ชื่นเชย (2550: 72 - 79) ได้ท าวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน" โดยด าเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ
การศึกษาต่อเนื่องส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วข้อง 2) การน าข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็นกรอบของรูปแบบ
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศกึษาตอ่เน่ืองในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 19 คน โดยใช้เทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดท าเป็นแบบสอบถาม เพื่อ
น าไปใช้ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษา
ต่อเน่ืองจากองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น 
  พรจันทร์ พรศักดิ์กุล (2550: 163-175) ได้ท าวิจัยเรื่อง "รูปแบบกระบวนการงบประมาณ
ของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน " โดยด าเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณโดยการวิเคราะห์เอกสารและฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต               
2) การศึกษากระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของสถานศึกษา
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ที่ด าเนินการในปัจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะห์เอกสารงบประมาณของโรงเรียนและสอบถาม
ความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                
3) การจัดท าร่างรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 4) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบโดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) การปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหาร
งบประมาณการใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน 
  อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550: 108-122) ได้ท าวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต" โดยด าเนินการวิจัย
เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified 
Delphi Techniques) และ 2) การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วยการประเมินรูปแบบเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ 
  ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560: 90-91) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การวิจัยพัฒนารูปแบบทางสังคมศาสตร์
และการศึกษา” ขัน้ตอนการตรวจสอบรูปแบบ (Model Testing) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ 
  1. การทดลองใช้รูปแบบกับหน่วยตัวอย่าง 
  2. การประเมินผลการทดลองการใช้รูปแบบ ด้วยการให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องประเมินความ
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 โดยผลการตรวจสอบจะน าไปสู่ค าตอบสองประเด็นคือการ
สร้างรูปแบบและการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม  
  สรุปได้ว่า การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบมีความส าคัญและจ าเป็น เพื่อให้การใช้รูปแบบ
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการวิจัย 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพผู้เรียนเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการด าเนินการอื่น  ๆ     

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความแตกตา่งระหว่างบุคคล ในหัวข้อนี้
น าเสนอสาระส าคัญในเรื่อง ความหมายของคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ความหมายของคุณภาพผู้เรียน 
สมาน อัศวภูมิ (2550: 79) กล่าวว่า คุณภาพเป็นนามธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของค่านิยมหรือ

วิธีการที่คนเห็นว่ามีคุณภาพ ดังนั้น คุณภาพอาจเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจและสร้างขึ้น  โดยสรุป
คุณภาพมี 2 ลักษณะ คือ (1) คุณภาพเชิงสมบูรณ์ (absolute quality) หมายถึง คุณภาพเชิงสรุป
และเป็นคุณค่าเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอาจจะได้ข้อสรุปจากการมีชื่อเสียง ประวัติ และผลงาน
ตลอดจนการอ้างอิงจากบุคคลอื่นในสังคมเป็นคุณภาพตามใจผู้ใชห้รือคุณภาพตามอุดมคติ (2) คุณภาพ
เชิงสัมพัทธ์ (relative quality) เป็นคุณภาพเชิงเปรียบเทียบสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่คาดหวัง ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วจะมีการก าหนดนิยามและมาตรฐานการศึกษาและใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นบรรทัดวัด
คุณภาพของหน่วยงานที่เรียกว่า คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งในปัจจุบันนี้คุณภาพการศึกษา
ของไทยใช้แนวคิดและวิธีการคุณภาพเชิงสัมพัทธ์ในระบบประกันและการประเมินคุณภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 4) ได้กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียน หมายถึง
คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถ และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะ
ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2554: 10) กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร คือเป็นคนเก่ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง และเป็นคนดี ผู้เรียนมี
ทักษะทางสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการท างานและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

ภัคพร บุญเคล้า (2555: 85-86) กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียน (students quality) หมายถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะแสดง
ถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นส าหรับผู้เรียนและสังคมปัจจุบัน 

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 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี       
ต่ออาชีพสุจริต 

3. คุณลักษณะด้านการมีความสุข คือ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และ
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

สรุปได้ว่า คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่ปรากฎจากผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่แสดงออกได้ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ 
ในด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามศักยภาพของบุคคล และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551: 1-30) กล่าวว่า ในการพัฒนาการจัด      

การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ทั้งในด้านการวัด
และประเมินผล โดยมีจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ที่มี          
ความครอบคลุม ทั้งการพัฒนางานวิชาการ การบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายการท างาน และการ
ก ากับติดตาม ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญของทักษะจ า เป็นพื้นฐานตาม
จุดเน้นที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 

2. กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การน าจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม             
ทุกรูปแบบ 

3. สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการน าจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติ 

4. สร้างความเข้มแข็งของการก ากับติดตาม และวัดผลประเมินผลให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
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เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัยเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ซึ่งได้แก่ 1) ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเน้นต่าง ๆ 2) ระดับความส าเร็จของการน าจุดเน้นในการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 3) ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาที่ ได้จัดการเรียนรู้ได้ส าเร็จตามจุดเน้น และ      
4) ระดับความส าเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้น ฉะนั้นในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจะต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานในสองประการ คือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ในระดับสถานศึกษา ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้
ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการด้านความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการ
เรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 2) ได้กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช  2551 หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี          
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพโดย
ก าหนดให้เป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
และมีค่านิยมที่พึ งประสงค์  เห็นคุณค่าในตนเอง มีวิ นัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู้อันเป็น
สากล และมีความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต             
3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตส านึก
ในการเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5) การมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และมีภูมิปัญญาไทย
ได้มีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามใน
สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 2-4) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 นี้จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร



64 
 

และการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งนี้ได้ท าการก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และได้ก าหนดการ
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
ผลส าเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

1. ด้านความสามารถและทักษะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงชั้นที่มีความจ าเป็นต้องปูพื้นฐานความสามารถ และ

ทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาความสามารถให้สูงข้ึนจนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 มุ่งพัฒนาต่อยอด มุ่งพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง มทีักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้
เพื่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ได้เน้นเพิ่มเติมความสามารถด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ทักษะการคิดขั้นสูง ด้านทักษะ
ชีวิต ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

2. ด้านคุณลักษณะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช
2551 และมีคุณลักษณะนิสัยที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวัยและพัฒนาต่อเน่ืองในทุกช่วงชั้น
ดังนี้ ชั้น ป. 1-3 เน้นความใฝ่ดี ชั้น ป.4-6 ใฝ่เรียนรู้ ชั้น ม.1-3 อยู่อย่างพอเพียง และชั้น ม.4-6 มี
ความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2555: 21-56)  
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และการมีสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง ผู้เรียนที่มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพ
มีความซาบซ้ึง รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งดีงาม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ 

1.1 ผู้เรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย หมายถึง ผู้เรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เกม เป็นต้น 

1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความซาบซึ้งรับรู้ในคุณค่าหรืออารมณ์
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 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะของ   
การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ได้แก่ 

2.1.1 บ ารุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตาม
อัตภาพ เช่น จัดหาหรือดูแลอาหารการกินของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง มีการ์ดอวยพร หรือของขวัญให้
ตามเทศกาล เป็นต้น 

2.1.2 ช่วยท ากิจธุระ การงาน เช่น ช่วยท าความสะอาดบ้านหรืองานบ้ าน       
ช่วยซื้อของ ช่วยกิจธุระ การงานที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นต้น 

2.1.3 รักษาชื่อเสียงวงศ์สกุล เช่น การไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน 
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นต้น 

2.1.4 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี เช่น เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ปฏิบัติตนในโอวาทของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไหว้พ่อแม่  
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 มีน ้าใจและ
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/เล่าประสบการณ์หน้าห้อง/รายงานหน้าชั้นเรียน ไม่พูดคุย
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 ทบทวนบทเรียนสม ่าเสมอ 
ตั้งใจท างานที่ครูมอบหมาย ฯลฯ 

2.2.6 ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว หมายถึง ช่วยท านุ
บ ารุงสถานศึกษา ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวมและของตนเอง เช่น ท าความสะอาดห้องเรียนปิดน ้าไฟ
เมื่อไม่ใช้ ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะเรียน ฯลฯ 

2.2.7 อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ฯลฯ 

2.2.8 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย ประวัติของบุคคลส าคัญ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
มีความเคารพรัก ศรัทธาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และด ารงรักษาความเป็นไทย ฯลฯ 

2.2.9 ยึดมั่นในวิถีชี วิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และด ารงรักษาระบบ     การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ 
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2.3 ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ผู้เรียนให้การช่วยเหลือผู้อื่น หรือ
ส่วนรวมในฐานะสมาชิกของสังคม และปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น บริจาคเพื่อสาธารณกุศล
ช่วยท าความสะอาดสถานที่สาธารณะ 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 ที่บันทึกไว้ในเอกสารต่าง ๆ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นศิลา ใบลาน ป้ายโฆษณา     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยการอ่าน การดู การฟัง และการเขียน 

3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา หมายถึง
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาโดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น หมายถึง ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ 

4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบที่น า ไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสมรรถนะ  
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความสามารถในการท างานและ  การ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งได้มีการปรับตัวให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีและมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจ ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น 
ป.6 ม.3 และ ม.6 ทั้งนี้ด้าน สมศ. จะเป็นผู้ด าเนินการให้ตามโปรแกรมการค านวณ และมีพัฒนาการ
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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 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 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) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน 
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งข้ึนการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อ
เป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เทียบเคียง/ความเชื่อมโยงของมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 การเทียบเคียง/ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

การเทียบเคียง/ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐาน
การศกึษาชาต ิ

มาตรฐาน
การศกึษาตาม
กฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2554 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(ประกอบด้วย 15 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2559 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะ 
ข อ งค น ไท ย 
ที่พึงประสงค์ 
ทั้งในฐานะ 
พลเมืองและ 
พลโลก 

มาตรฐานที่ 1 
ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน (6 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่  2 ผู้ เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ม า ต ร ฐ า น ที่  4  ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้มี
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
(5 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่  15 การจัดกิจกรรม 
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความก้ าวหน้ าทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พั ฒ นาการจากผลการสอบวั ด
ระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึ กษาต่ อ 
การฝึกงาน หรือการท างาน 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 

การเทียบเคียง/ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

 มาตรฐานที่ 2 
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา (1 มาตรฐาน) 
ม า ต ร ฐ า น ที่  14 ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด 
ด้ านคุณ ภาพการจั ดการศึ กษา  
(4 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาต รฐาน ที่  9 คณ ะกรรมก าร
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ด้านคุณภาพการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  13 สถานศึกษามีการ
ส ร้ า งส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมี เป้ าหมาย วิสั ยทั ศน์ และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและด าเนิ นงาน
พัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพของ
ผู้ เรียนรอบด าเนิ นการอย่ างเป็ น
รูปธรรม 
2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
 

การเทียบเคียง / ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

มาตรฐาน
การศึกษา 
ตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2554 กระทรวงศึกษาธิการ 
(ประกอบด้วย 15 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2559 กระทรวงศึกษาธิการ 
(ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัด 
การศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 
แนวทางการ 
สร้างสังคม 
แห่งการ
เรียนรู้/สังคม
แห่งความรู้ 

มาตรฐานที่ 2 
ก า ร จั ด ก า ร
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 4 
ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพภายใน 

ด้ าน คุณ ภ าพ การจั ด ก ารศึ กษ า  
(1 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
ด้ าน คุณ ภ าพ การจั ด ก ารศึ กษ า  
(1 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ 
จักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอน 
ที่ ส ร้ า ง โอ ก าส ให้ ผู้ เรี ย น ทุ ก ค น 
มีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกัน 
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด 
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามจุดมุ่งหมาย หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามที่หลักสูตรก าหนด โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 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 
หรือสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล 
ซึ่งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น 
 อุทัย พรรณสุดใจ  (2545)  ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ 
หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ             
ทั้ง ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล 
อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ      
สิ่งเหล่านั้นเป็นไปในทางลบหรือบวก 

           ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของค าว่า ความพึ งพอใจ ดั งนี้                    
ค าว่า “พึง” เป็นค ากริยาอื่น หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และค าว่า  “พอใจ” หมายถึง            
สมชอบ ชอบใจ 
     สรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ คือความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี หรือในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ง
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น 
 5.2 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรกรณีศึกษาส าหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่าความพึงพอใจมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินการกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ หากมีความ                  
พึงพอใจ จะส่งผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมส่งผลให้เกิดผลงานที่ดี น ามาซึ่ง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น มีการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการท างาน ความพึงพอใจ
ท าให้เกิดความสุขจากการปฏิบัติงาน ต้องการให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 3. เป็นสิ่งก าหนดลักษณะการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการที่เหมาะสม เกิดความประทับใจ 
 4. ช่วยพัฒนาคุณภาพของงาน หากมีความพึงพอใจจะเกิดความเต็มใจ ทุ่มเท สร้างสรรค์
และส่งเสริมมาตรฐานของงานที่สูงขึ้น 
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 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจมีความส าคัญต่อบุคคล ต่องานและหน่วยงาน ท าให้เป็นสุข เกิด
แรงจูงใจและก าลังใจที่ดี มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ เกิดความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ท าให้
ระบบงานด าเนินไปด้วย ความราบรื่นเรียบร้อย และหน่วยงานมีบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดี อีกทั้ง
ช่วยให้เกิดความรักความสามัคคี มีพลังผลักดันให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า ที่ส าคัญที่สุด ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด 
 5.3 การประเมินความพึงพอใจ 
 อัมรัตน์ อนวัช (2550) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
บริการของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง” เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่
มีต่อปัจจัยการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านความ
รับผิดชอบ ความสามารถและบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ด้านลักษณะการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
และด้านลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดที่มีต่อการใช้บริการของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน กับความรู้สึกพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการภายหลังที่ได้รับบริการในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง รวมทั้งศึกษาปัญหา
ที่ผู้ใช้บริการประสบในการใช้บริการของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้ห้องสมุด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจปัจจัยในด้าน
การบริการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 
5 ด้าน กับความรู้สึกพึงพอใจพบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สรุปได้ว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส่งผลให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา
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 านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 มีนักเรียนจ านวน 2,053 คน  
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เดิมเปิดสอนเป็นโรงเรียนพานิชยการเป็นเวลา 30 ปี อาคารเรียนเดิมเป็นอาคารไม้ ต่อมา     
พ.ศ. 2461 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณ 5,000 บาท เพื่อท าการซ่อมแซมใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษา (เดิม) ส่วนการสอนในสายอาชีวศึกษาได้
ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา เขตบางรัก ปัจจุบันคือโรงเรียนสารพัดช่าง โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม เริ่มรับสมัครนักเรียนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2461 รับนักเรียนทั้งชายและหญิงอายุ
ตั้งแต่ 6 - 12 ปี และเปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2461 ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจ านวน 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 กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491  
ทรงเอาพระทัยใส่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนทุกประการ และได้เสด็จเป็นองค์ประธาน วางศิลาฤกษ์ 
อาคารเรียน 3 ครั้ง และประทานนามตึกสองตึกว่า ตึกโสณบัณฑิตและตึกพิทยลาภ ทั้งเสด็จมาประทาน
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนมิได้ขาด เหตุการณ์ส าคัญที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามไม่มีวันลืมก็คือ  
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2499 ซึ่งนับเป็นวันมิ่งมหาสิริมงคลแก่โรงเรียนสตรีวักมหาพฤฒารามฯ     
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วน
พระองค์ โดยไม่โปรดเกล้าฯให้ตั้งแถวรับ ให้ทุกอย่างด าเนินอยู่ในสภาพปกติ พระองค์มีพระราชประสงค์
ทอดพระเนตรการศึกษาเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรงเป็นประธานเปิดหอประชุม
และอาคารตึกสมจิตต์ และวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2511 เสด็จพระราชด าเนินเป็นครั้งที่ 3 ทรงเป็นประธาน
ในงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียน และในโอกาสนี้ คุณหญิงสมจิตต์ กุลละวณิชย์ นายกสมาคม
นักเรียนเก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนในทศวรรษนั้นได้กราบบังคมทูลขอรับพระราชทานทุนและนามทุน 
เพื่อสงเคราะห์นักเรียนขัดสน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานนามทุนว่า 
“ทุนศรีพฤฒา” ซึ่งแปลว่า “ศรีสตรีผู้มีความเจริญ” โปรดเกล้าฯพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 
2,000 บาทด้วย ต่อมาปี พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เนื่องจาก
หนังสือราชการเกิดความสับสน กับโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้ตัดค าว่า 
“วัด” ออกไปการด าเนินงานของโรงเรียนก้าวหน้าเป็นล าดับ และเมื่ อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2517 
โรงเรียนได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร องค์อุปถัมภ์ของสมาคมฯ 
และโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามสิ้นพระชนม์ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนเป็นเวลา 26 ปี และเป็น     
พระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรง
รับสมาคมฯและโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เข้าไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในสมัยคุณหญิงสนองนาฎ  
จารุดิลกเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 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 

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) จัดการศึกษาเฉพาะ
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 อาคารรวมน ้าใจ เป็นอาคาร 4 ชั้นและในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์มีอายุครบ 100 ปี ในสมัยนางอาลัย  พรหมชนะ ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนใน     
ปี 2557 - 2562 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านกีฬา   
บาสเกตบอลชนะเลิศรุ่น 13 ปี, 15 ปี และ18 ปี ในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับดีเด่นใน       
ปีการศึกษา 2559 รางวัล MOE AWARDS ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี พ.ศ. 2558-2559 รางวัล              
MOE AWARDS ด้านส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน 
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อรองรับการพัฒนาด้านวิชาการ        
ด้านคุณธรรม ด้านดนตรี และด้านกีฬา เช่น ห้องสมุดดิจิตอล ห้องศูนย์ออกก าลังกาย แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของโรงเรียน เรือนนอนนักกีฬา  

  ค าขวัญโรงเรียน/คติพจน ์
   “ บุคคลย่อมได้เกียรติ เพราะประพฤติธรรม” 
  ปรัชญาโรงเรียน 
   ความรู้ คู่ความดี 
  สีประจ าโรงเรียน คือ สีกรมท่า-ฟ้า 
   กรมท่า หมายถึง ความมั่นคง และความสงบสุข 
   ฟ้า  หมายถึง ความรุ่งโรจน์ และความสดใส 

ข้อมูลด้านชุมชนในเขตบริการทางการศึกษา 
สภาพที่ตั้งและการคมนาคม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ มีลักษณะเป็นแหล่งธุรกิจและศูนย์การค้า  
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มีการประกอบธุรกิจกับชาวต่างประเทศมากที่สุด ถือเป็นย่านอุตสาหกรรมนานาชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มี วัดมหาพฤฒาราม โบสถ์กาลหว่าร ์สภาคริสตจักร มัสยิดฮารูณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก วัดไตรมิตรวิทยาราม 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ สถานที่ส าคัญใกล้เคียงโรงเรียน คือสถานีรถไฟหัวล าโพง 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 

ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณ ี
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ทั้งวัฒนธรรมแบบไทย 

ไทยอีสาน จีน และอิสลาม เน่ืองจากชุมชนอพยพมาจากหลายท้องถิ่น 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าในการจัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีความสุขตามวิถีไทย
ในความเป็นสากล 

ค่านิยม (Popularity) 

     ค่านิยมที่บุคลากรต้องยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน (เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร) 
 1. มีวินัย และรับผิดชอบในหน้าที่  2. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 
 3. เรียนรู้และท างานเป็นทีม   4. สามัคคี มีน ้าใจ 
พันธกิจ (Mission)  
เพื่อให้โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้น าด้านการจัดการ

เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2. จัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 
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 3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และเทคโนโลยี ใหเ้ป็น
ครูมืออาชีพ 

 5. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ (Objective)  
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะน าไปใช้ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และ

น าไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ  
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
3. นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม  
4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และน า

ผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
5. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย    4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ  
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
1. ขยัน หมั่นเพียร อดทนเรียนรู้ คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่าง

ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ อดทน ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ 
2. อดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า  คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่

พอประมาณและให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
3. ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้  คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความ

จริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียง หรืออคติ 
4. สร้างวินัย ให้ตนเอง คนรอบตัว คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและ                

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 ที่เจริญตาท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

7. รักสามัคคี มีเหตุผล ยอมรับกัน คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน      ความ
ปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะ
วิวาท ไม่เอารัด เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน เป็นการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความ
หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าความสมานฉันท์ 

8. การแบ่งปัน ล ้าเลอค่า พาสุขใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของ
ตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความ
ต้องการ ความจ าเป็น 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 รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างหรือกิเลส  มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และ
บริหารจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้ร่มรื่นน่าอยู่ ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้  

จากบริบทของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังกล่าวข้างต้น รวม
ความถึงกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่บ่งชี้อย่างชัดเจนถึงความ
มุ่งมั่นของผู้บริหารในการร่วมกันกับภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดทิศทางและจัดวางกลยุทธ์
สถานศึกษาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณธรรมพื้นฐาน  8 ประการ รวมถึงค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ แรงบันดาลใจส าคัญยิ่งที่
ผู้วิจัยให้ความส าคัญคือ ข้อมูลจากผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสามของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2555 รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้านผลการ
จัดการศึกษา และในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้วิจัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าวจึงเลือกแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ส าหรับครูผู้สอน ทั้งนี้เพื่อให้
ครูผู้สอนมีการรวมตัวกันเพื่อท างานร่วมกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและส่งเสริมให้
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพของชุมชน มี
กิจกรรมที่เน้นเชิงปฏิบัติ (Active learning) ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลงานนักเรียนทั่วถึงทุกระดับชั้น 
และทุกรายวิชา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองและน าผลการประเมินไปพัฒนาตนเอง ครูลด
บทบาทตนเองให้นักเรียนมีบทบาทร่วมในการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาครู
รายบุคคลอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงศึกษาองค์ประกอบของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสร้างรูปแบบและแนวทางปฏิบัติของ
ชุมชน พร้อมทั้งศึกษาและประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ 
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชนิูปถัมภ ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
แผนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ดังแสดงในตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4 แผนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
1 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ของโรงเรี ยน สต รี วั ด มห า
พ ฤ ฒ า ร า ม  ใน พ ร ะ บ ร ม
ราชินูปถัมภ์  

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับชั้น 
4. ครู 

ฯลฯ 

ตุ ล า ค ม
2560 

2 . ก า ห น ด แ ผ น งาน ก า ร
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ของโรงเรี ยน สต รี วั ด มห า
พ ฤ ฒ า ร า ม  ใน พ ร ะ บ ร ม
ราชินูปถัมภ์  

จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
 สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์  
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติ
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาท า)  
3. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (ระดับบุคคล 
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน) 
4. ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พฤษภาคม
2561 
 

3. การขับเคลื่อนกระบวนการ  
  PLC สู่การปฏิบัติ 

3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ  
พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook ตามล าดับดังนี้  
   1) ค้นหาปัญหา  
   2) หาสาเหตุ  

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

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

 

   3) แนวทางแก้ไข  
   4) ออกแบบกิจกรรมและ  
   5) น าสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล 
3.2 สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

4. ก ากับ ติดตามนิเทศและ  
  ประเมินผล 

4.1 จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ด าเนินการก ากับ 
ติดตาม นิ เทศ และประเมินผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

มิ ถุ น ายน 
2561 
- 
มี น า ค ม 
2562 

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

5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผล
การด าเนินการตามกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหารโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
5.2 คณะกรรมการขับเคลื่ อนกระบวนการ PLC  
สรุปและรายงานผลการติดตามของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
5.3 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ รายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

มี น า ค ม 
2562 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
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  

6.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show 
& Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของ
โรงเรี ยนสตรี วั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีกระบวนการด าเนินการที่ดี
สามารถเป็นแบบอย่างได้และเผยแพร่  

มี น า ค ม 
2562 

 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ เรียนในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์                 
ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดตามตารางที่ 2.5 

 
ตารางที่ 2.5 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ เรียนในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 

 

ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1 การสะท้อนปัญหา 

แนวทางการ
แก้ปัญหาของกลุ่ม 
PLC (ระยะที่ 1) 

เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียน
การสอน  

1. ทบทวนวัตถุประสงค์  
การด าเนินงาน PLC 
2. วิเคราะห์ปัญหาการเรียน
การสอน 
3. การพัฒนาทีมงาน 
4. ความคิดเชิงบวก 
5. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การบันทึก Logbook 

แบบติดตาม พ.ค. 2561 ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ) 

ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เครื่องมือ เครื่องมือ เครื่องมือ 

2 การด าเนินงานตาม
แนวทาง PLC  
(ระยะที่ 2) 

เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินงาน
ตามแนวทาง PLC ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค 
กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ ตามสภาพ
ปัญหาและบริบทของ
สถานศึกษา เช่น Active 
learning, BBL, PBL, 
Lesson study, ICT, 
DLTV, DLIT ฯลฯ 
2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้ 

แบบติดตาม ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 

3 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน PLC 

เพื่อสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงาน PLC 

1. แนวทางการเขียนสรุป
รายงาน PLC 
2. AAR 

แบบรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
PLC  

สิ้นสุดการ
ด าเนินงาน 

สพฐ. 

 
สรุปได้ว่า โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มุ่งพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม ส านึกในความเป็นชาติไทยและมีวิถีชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยใฝ่รู้และศึกษา
ค้นคว้า รักการอ่านอย่างยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและยกระดับสู่มาตรฐานสากล นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยด าเนินการตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 
ประหยัด อินแปง (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  20 จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า             
(1) ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความคิดเห็นของครูโดยรวมนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(2) ซึ่งครูมีปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโดยรวมนั้นอยู่ในระดับ
มาก (3) ครูมีความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถและทักษะของผู้เรียน โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (4) ครูมีความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะของผู้เรียน โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (5) ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งมีปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยรวมเป็นรายด้านทุกด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (6) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความคิดเห็นของครู
ในโรงเรียนขนาดต่างกันพบว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ 
ซึ่งมีปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมแตกต่างกัน (7) ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขนาดต่างกัน พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมแตกต่างกัน 

พิเชษฐ์ เกษวงษ์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการน าเสนอแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบด้วย 1) การสร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือ 
เช่น ส่งเสริมให้ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) การจัดให้ครูมีโอกาสเสวนา
ใคร่ครวญระหว่างกัน เช่น น าประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติงานของครูมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง
กัน 3) การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านค่านิยมและปทัสถานร่วม เช่น ก าหนดยุทธ์ศาสตร์
ในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และ 5) การสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันในการท างาน เช่น 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของครูโดยแนวทางทั้ง 5 ด้านมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ทุกรายการ 

วรลักษณ์ ชูก าเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โรงเรียน
แห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ ผลการวิจัย
พบว่า ความเป็นมา ความส าคัญ ความหมาย การแบ่งระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในบริบทสถานศึกษา มีองค์ประกอบส าคัญจ านวน   
6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้น าร่วม การเรียนรู้และการ
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พัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุน พร้อมทั้งน าเสนอบทสรุปและข้อเสนอใน
การประยุกต์กรอบแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 

มินตรา ลายสนิทเสรีกุล และปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต     
เบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
กรุงเทพมหานครในภาพรวม และรายด้านทุกด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับความต้องการ
จ าเป็นด้วยดัชนี PNI modified ได้ดังนี้คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน และ  
3) ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีด้านที่เป็นจุดแข็ง คือ การวัดและประเมินผล และด้านที่เป็น
จุดอ่อน คือ หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน ส าหรับกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ประกอบ
ไปด้วย กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์ และวิธีด าเนินการ 29 วิธีด าเนินการ เช่น 
ผู้บริหารได้สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนด้วยช่องทางการ
สื่อสารที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ สร้างทัศนคติที่ดีของครูต่อการประสานความรว่มมือในการจดัการ
เรียนการสอน เพื่อลดภาระงานและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน พัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการหรือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนในการ
ออกแบบเรื่องที่จะเรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการและศักยภาพ 

ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ส าหรับครูประถมศึกษา ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 วัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ ครูต้องเรียนรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่โดยครู
ร่วมกันเรียนรู้ (Collaboration Learning) ได้มีการเสริมสร้างพลังอ านาจ สร้างพื้นที่ส าหรับการ
เรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้พร้อมกับน าวัฒนธรรมของโรงเรียนบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรม 
ค่านิยม คุณค่าของตนเองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการวางรูปแบบพฤติกรรมและ
การรับรู้ เพื่อประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายร่วมกันของโรงเรียน ให้ความส าคัญ
กับการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ในระดับบุคคล 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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เรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ น าไปสู่ผลลัพธ์ คือ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น และตอบสนองเป้าหมายของ
โรงเรียน ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของ
โรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการแบ่งปันแนวปฏิบัติส่วนบุคคลภายในกลุ่มครู องค์ประกอบที่  4 
การพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นโครงสร้างการเรียนรู้ในการที่ครูรักษาความรู้ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของตนเองไว้ เป็นทั้งเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพและเป็นบันไดอาชีพ 
(Career Path) ในการเพิ่ มพูนความรู้ความช านาญ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดใหม่  ๆ          
ทางการศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ท าให้การ
เรียนรู้มีคุณภาพอยู่เสมอ แต่ละองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครู
ประถมศึกษามีกิจกรรมและเทคนิควิธีที่สอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียน โดยใช้เทคนิค
วิธีการบรรยาย การตั้งค าถาม การอภิปรายกลุ่ม และรายบุคคล การทดสอบ การแสดงบทบาทสมมติ
และการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งเน้นให้ครูทุกคนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา 
พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลองใช้  รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพิ่มสูงข้ึน ผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สุรพล พิมพ์สอน (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า 1) มีสภาพการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนดีมากกว่าด้านอื่น มีปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก 2) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ป ระกอบด้วย          
4 ยุทธศาสตร์หลัก 11 กลยุทธ์รอง มียุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2) การพัฒนาศักยภาพ 
ครูผู้สอนเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 (3) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี และเสริมสร้างบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ (4) สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
3) กลยุทธ์มีความสอดคล้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 

เฉลิมชาติ เมฆแดง (2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาความเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ในลักษณะความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่
ดีของสถานศึกษาครอบคลุมอยู่ 5 ลักษณะ คือ 1.1) สถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าแบบสนับสนุนและมีส่วน
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ร่วม 1.2) สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกัน 1.3) สถานศึกษาที่มี
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 1.4) สถานศึกษามีเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน และ 1.5) สถานศึกษา
มีแนวการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 2) แนวทางในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน มีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาผู้น าสถานศึกษาดังนี้ 2.1) พัฒนาภาวะผู้น าแบบสนับสนุนและมีส่วนร่วม 2.2) จัดให้มี
การเรียนรู้และประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกัน 2.3) การสร้างค่านิยม วิสัยทัศน์ของความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกัน 2.4) สร้างการมีเงื่อนไข และสภาพการณ์ที่สนับสนุนความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
และ 2.5) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 3) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนว
ทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก 

อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในบริบทการศึกษาไทย ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐาน
ร่วมกัน 2) การร่วมเรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง 3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) การ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ 5) ภาวะผู้น าร่วมทางการบริหาร บทสรุป คือ ผลการวิจัย
เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในด้านนโยบายการ
บริหารโรงเรียน ตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารจัดการเพื่อสร้างครูผู้น า ซึ่งการพัฒนา
วัฒนธรรมของโรงเรียนเพื่อสร้างวัฒนธรรมกัลยาณมิตรทางวิชาการ และได้มีการพัฒนาทางวิชาชีพ
ของครูที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล 

อุดมสิน คันธภูมิ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   2) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา มี  5 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่  1 ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน องค์ประกอบที่  2 
กระบวนการสร้างเครือข่ายมีแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตระหนักถึง
ความส าคัญในการสร้างเครือข่าย ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย ขั้นสร้างพันธะสัญญา
ร่วมกัน ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย และขั้นพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์  องค์ประกอบที่ 3 ความ
ร่วมมือ มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ การร่วมตระหนักและรับรู้ปัญหา การร่วมวางแผน การร่วม
ปฏิบัติงานตามแผน และการร่วมวัดผลประเมินผล องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบส าคัญของ
เครือข่าย ประกอบด้วย สมาชิกของเครือข่าย วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน ผู้ประสานงาน
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เครือข่ายต่าง ๆ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ระบบ
ความสัมพันธ์ของเครือข่าย รวมทั้งระบบบริหารจัดการเครือข่าย และองค์ประกอบที่ 5 คุณภาพของ
ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 3) ผลการศึกษาการใช้รูปแบบเครือข่ายด้านความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100 
ความพึงพอใจของผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวมมีความพึงใจอยู่ในระดับมาก 

กานดา เข็มศร (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัย
พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนดี 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดา้นการเป็นคนเก่ง ปัญหาการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ ปัญหาด้านการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ มีปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนที่มี
ความสุข ส าหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มีแนวทางพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาผู้เรียน
ด้านการเป็นคนดี สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านการเป็นคนดี ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ของครู สร้างเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เสริมการเรียนการ
สอนนอกชั้นเรียนจากภูมิปัญญา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดให้มีการ  
ยกย่องชมเชยผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  2) การพัฒนา
ผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริมการนิเทศการสอนของครู 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงของผู้เรียน ครูร่วมมือ
กับผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน 3) ด้านการพัฒนาผู้เรียนด้าน
การเป็นคนมีความสุข สถานศึกษาควรมีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 
ได้น าข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมพี่ดูแลน้อง ทุกภาคส่วน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

บังอร เสรีรัตน์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อส่งเสริมชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษา 
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ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ องค์ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมาย 
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการหลักและบทบาทส าคัญ และองค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการใช้
รูปแบบฯ และ 2) คะแนนชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

วิทูล ทาชา (2559: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ: กรณีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ภาคอีสาน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีบทเรียน       
อีเลิร์นนิ่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา     
ได้จ านวน 15 รายวิชา และได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้วิจัยหลายประการ เช่น การรู้จักใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม การใช้หลักจิตวิทยาในการท างานเป็นทีม มีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน การมุ่งคุณภาพของงาน เป็นต้น ในส่วนของผู้ร่วมวิจัย พบว่า ต่างได้ทราบถึงข้อจ ากัดและ
ศักยภาพของตน ได้เรียนรู้ถึงแนวทางวิธีการในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่สามารถน ามาใช้เป็น
ส่วนเสริมในการเรียนการสอน ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ได้เรียนรู้ถึง
คุณค่าของน ้าใจของเพื่อนร่วมวิชาชีพในระดับสถาบัน ซึ่งได้พบว่า ได้เรียนรู้ที่จะน าเอาแนวคิดของ    
อีเลิร์นนิ่งมาใช้จัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย นอกจากนั้น ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ว่า การพัฒนา    
อีเลิร์นนิ่งจะยังไม่หยุดลงใน 2 วงจร แต่จะยังคงมีการพัฒนาต่อไปอีกอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

ศยามน อินสะอาด และคณะ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้           
ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูในสังกัด สพฐ. 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูในสังกัด สพฐ. มี 5 องค์ประกอบ คือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกและแรงจูงใจภายนอก ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจ ด้านกระบวนการ 
ด้านคุณลักษณะชุมชน และด้านผลลัพธ์ โดยมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 3.86, S.D. 
= 0.31) 2) ซึ่งได้ผลการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู มีสมาชิกเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู มีจ านวนทั้งสิ้น 94 คน และมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์สอนที่ดี
โดยใช้ไอซีทีผ่านคลิปวีดิโอ จ านวน 42 คน ซึ่งได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 47.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ  28.57 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 7.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 4.76 3) การประเมินผล
การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ซึ่งได้พบว่าการด าเนินการชุมชนมีระดับการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ประกอบไปด้วย การเปลี่ยนแปลงปณิธานความมุ่งมั่นขั้นพื้นฐานของครู ด้านการ
เปลี่ยนแปลงการสอน ด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อศิษย์ ด้านการเปลี่ยนแปลงการท างานของครู ด้านการ
เปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียน นอกจากนี้ ครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมีทักษะการใช้ ICT 
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เพื่อการสอน เพิ่มความมั่นใจในการสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ ICT เพื่อ
บูรณาการในการสอน มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนของตน 

สรศักดิ์ นิมากร (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
เรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพและการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนข้ออื่น  ๆ 
มีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง ได้แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึ่งพบว่าผู้บริหารควรเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของครู มีการส่งเสริมให้ครู
กล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านการขอความเห็นจากครู หรือได้มีการจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร และครู
ควรมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติร่วมกัน มีการตัดสินใจในส่วนของรูปแบบคณะกรรมการ ควรมีการ
ประชุมร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์หรือนโยบาย และจะต้องมีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามหลังจากการปฏิบัติงาน  

สุภาพ ค าวาง (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชน   
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันในการพัฒนากระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนากระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ซึ่งพบว่า ในภาพรวม
มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงราย ในเขตโซนเหนือ จังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และปัจจัยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ 2) กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (Process) 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นการสร้างสรรค์ความตระหนัก ขั้นปฏิบัติ ทดลองใช้ ขั้นนิเทศ ก ากับ ติดตามเชิงรุก ขั้นสรุป
บทเรียนรู้ และขั้นขยายผลสู่ทุกชุมชน 3) การประเมินประสิทธิภาพ (Output) ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ และความพึงพอใจ และ 4) มีการประเมินประสิทธิผล (Outcome) 
ได้แก่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และในกลุ่ม
เครือข่าย/ชุมชน ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายในเขตโซนเหนือ จังหวัด
เชียงราย พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในการทดลองใช้กระบวนการพัฒนา
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วิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ จังหวัดเชียงราย 5 ขั้นตอน คือ สร้างสรรค์ความตระหนัก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารงาน PLC และทีม PLC จ านวน 17 กลุ่ม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ประเด็นพัฒนา ออกแบบและก าหนดปฏิทินการขับเคลื่อน PLC ขั้นปฏิบัติ การทดลองใช้ทีม PLC   
ได้ด าเนินกิจกรรมโดยวิเคราะห์ปัญหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม/
แผนการสอน การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้/การปฏิบัติกิจกรรม ข้อสรุป
การแสดงความเห็นสะท้อนความคิดของทีม และข้อสรุปเพื่อการน าไปปรับปรุงแก้ไข ขั้นนิเทศ ก ากับ 
ติดตามเชิงรุก ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมสัญจร และนิเทศ ติดตามผลทาง
โทรศัพท์และโซเซียลมีเดีย ขั้นสรุปบทเรียนรู้ ได้จัดท ารายงานสรุปประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์
ความรู้ และบทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน และขั้นขยายสู่ทุกชุมชน โดยการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานกลุ่ม ประกวดผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ถอดบทเรียน จัดท ารายงานการวิจัย เพื่อเผยแพร่
ในกลุ่มเครือข่ายฯ สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ 
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายในเขตโซนเหนือ จังหวัดเชียงรายมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด ภายหลังการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถ่ินเชียงรายโซนเหนือ จังหวัด
เชียงราย พบว่า มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะและประสบการณ์นั้นสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินด้านประสิทธิผล 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา 
กระบวนการท างานแบบกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกได้ดีขึ้น ครูมีความรู้และทักษะใน
การผลิตสื่อการสอน ครูมีทักษะการสอน มีเทคนิควิธีการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
การท างานร่วมกัน 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
แก้ปัญหา 6) ทักษะชีวิต 7) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ค่าสถิติวัดความสอดคล้องของ
องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ 3) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ          
ที่พึงประสงค์เป็นพลโลก ซึ่งมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมและรายยุทธศาสตร์ในระดับมาก 

เอกพล อยู่ภักดี และวัลลภา อารีรัตน์ (2559: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่
ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์
กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ในทุกด้าน ปัจจัยทางการบริหารที่เป็นตัวท านายที่ส่งผล
ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ จ านวน 4 ปัจจัย ที่ร่วมกันพยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครูในโรงเรียน ได้แก่ 1) มีภาวะผู้น า 2) มีระบบขององค์การ 3) มีโครงสร้างขององค์การ 
และ 4) การบริหารจัดการ ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัยร่วมกันพยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู  
ในโรงเรียน ได้ร้อยละ 63.2 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
แนวทางในการน ามาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PCL นี้คือ 
วิธีการพัฒนาครู โดยการจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยว
และมีเครือข่ายในการท างานเพื่อได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน PCL มีลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
1) เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2) เป็นชุมชนที่มีฉันทะ และความ
ศรัทธาในการท างาน 3) เป็นชุมชนที่เอื้ออาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตรกันในทางวิชาการ 4) เป็น
ชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้ การน า PCL มาใช้ในสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน ซึ่งมีขั้นตอนส าคัญ                
2 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายร่วมกัน และขั้นก าหนดกิจกรรมการพัฒนา   
2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่กลุ่มท ากิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 3) ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติงาน       
เป็นขั้นตอนที่สมาชิกแต่ละคนน าผลการปฏิบัติมาเสนอในวงสนทนาโดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้    
โดยปกตินิยมใช้การทบทวนระหว่างปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน และ      
4) ขั้นสะท้อนผลเป็นข้ันการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนของครูผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
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กรรมการสถานศึกษา เป็นหลักการน า PLC มาใช้ในโรงเรียนจะส าเร็จหรือไม่ขึ้นกับเงื่อนไข                   
5 ประการ ได้แก่ ความเป็นผู้น าที่สนับสนุน และแบ่งปัน การเรียนรู้ร่วมกัน และการประยุกต์ใช้
ความรู้ค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมของสมาชิก เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
และการแบ่งปันการปฏิบัต ิ

ธนสมพร มะโนรัตน์ (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ พบว่ามี 6 องค์ประกอบ คือ (1) 
การศึกษาและก าหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(3) การพัฒนาครูและบุคลากร (4) การสร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (5) การจัดการเรียนการ
สอน และ (6) การก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่ งทั้ง 6 องค์ประกอบมีความ
เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.90)  
2) สภาพปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  2 โดยรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง             
(X̅ =2.81) 3) รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของ
โรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2 คือ รูปแบบ 4T Model ประกอบด้วย T1 (Target) การก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน T2 (Training) การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  T3 
(Teaching) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ  T4 (Test) การ
ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ซึ่งมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.75) 

ปราณี ไชยภักดี (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  1 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) ครูที่มีเพศต่างกัน ซึ่งได้มีความคิดเห็นต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่าง แต่รายด้านพบว่า ชุมชนกัลยาณมิตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  4) ครูที่มีประสบการณ์ในการ
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ท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา       
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5) ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาพบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันกันอย่าง           
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ร่วมแตกต่างกันอย่าง          
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

พิมพ์อร สดเอี่ยม (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย 
ผลการวิจัยพบว่า ได้ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย 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 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  2) กิจกรรมการพัฒนาครู ประกอบด้วย จ านวน                   
4 แผนงาน 7 โครงการที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 10 วัน ผลการประเมินจ าแนกรายด้านพบว่า
ด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจต่อสื่อ/กิจกรรม  โดย
ภาพรวมในระดับมาก และด้านความเป็นประโยชน์ในการน าความรู้ไปใช้โดยภาพรวมในระดับมาก                     
3) ผลการพัฒนาโรงเรียนมีดังนี้ 3.1) มีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและระบบการบริหารซึ่งมีการ
ด าเนินการเสร็จแล้วทั้ง 10 ด้าน โดยพบว่า ผู้บริหารคอยให้ขวัญและก าลังใจแก่ครูในการท างาน และการ
บริหารงานของผู้บริหารมีความเป็นระบบขึ้น 3.2) มีการเปลี่ยนแปลงของครูและระบบการจัดการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมพบว่ามีการด าเนินการเสร็จแล้วทั้ ง 11 ด้าน 3.3) มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนมีการด าเนินการเสร็จแล้ว ส่วนการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและอาศรมครูอยู่ระหว่างด าเนินการ  3.4) มีการ
เปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนพบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงดีขึน้ 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 ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบรรยากาศ
องค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา
มัธยมศึกษา ตามล าดับ สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูใน
สถานศึกษามัธยมศึกษา ได้ร้อยละ 79.30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วิริยะ วรายุ (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง) โดยการเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรียนล าปลาย
มาศพัฒนา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวางแผน (Planning) พบว่า ได้มีการแต่งตั้งทีมงานร่วมกับ
ผู้วิจัยท าการเทียบเคียงสมรรถนะในวิจัยครั้งนี้  และได้ให้ความรู้กับทีมงานร่วมวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
หัวข้อในการเทียบเคียงสมรรถนะในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ควบคู่กับการด าเนินการเทียบเคียงสมรรถนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสา
ราษฎร์บ ารุง) กับโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา และมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของทั้งสองโรงเรียน 2) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล (Analysis Data) พบว่า สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนาสูงกว่าโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง) ทุกรายการ                   
3) ผลการบูรณาการ (Integration) พบว่าควรมีการด าเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุก
องค์ประกอบเพราะทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะต้องด าเนินการพัฒนาไปพร้อม ๆ 
กัน ไม่สามารถด าเนินการได้เฉพาะองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง และได้ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับผลการด าเนินการของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา เพื่อลดช่วงห่างของ
การด าเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง) 
กับโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา และ 4) ผลการปฏิบัติ (Action Plan) พบว่า มีการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการด าเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนด าเนินการ 
และมีการด าเนินการปรับเทียบซ ้าเมื่อแล้วเสร็จการด าเนินการตามแผนด าเนินการ ผลที่ปรากฏได้คือ 
การด าเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกองค์ประกอบของโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณ
สาราษฎร์บ ารุง) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมและใกล้เคียงกับโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนามากที่สุด 

ปรีชา แก้ววิเชียร (2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน       
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3) ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ 4) ประเมินความพึง
พอใจและปรับปรุงแก้ไขการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับ
การศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 120 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ 
แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. โรงเรียนได้จัดให้มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา ยังไม่พบร่องรอยชัดเจนด้านเอกสารหลักฐานและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ชุมชนยังขาดความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม       
2. รูปแบบและวิธีการที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PARM Model ที่น าไปด าเนินการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา ปรากฏว่า มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 3. ได้มีการน ารูปแบบการประชุม
ปรึกษาหารือไปใช้ในการด าเนินงานให้แก่ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ผล
การทดลองใช้อยู่ในระดับมาก ผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบการทดลอง   
ก่อน–หลังการพัฒนา ไม่มีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 4. ครู  
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก  

 
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Ron, Cormier (2009: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

ผู้บริหารและครู ซึ่งผลการวิจัยได้พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นั้น ได้ก้าวไปสู่แถว
หน้าในฐานะกระบวนการที่มีศักยภาพเพื่อการพจิารณาในการตอบสนองความต้องการในการปรับปรุง
โรงเรียน การทบทวนวรรณกรรมนี้เน้นที่สามค าถามการวิจัยพื้นฐาน: (a) คุณสมบัติของ PLC นั้นคือ
อะไร (b) ผู้บริหารมีบทบาทอะไรใน PLC? และ (c) ครูมีบทบาทอย่างไรใน PLC ในการทบทวน
วรรณกรรมมีการตรวจสอบอย่างกว้างขวางของการศึกษาร่วมสมัยและกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้วิจัยเสนอกรอบแนวคิดที่เสนอส าหรับค าถามวิจัยแต่ละข้อ ลักษณะ
ของ PLCs รวมถึงวิสัยทัศน์ที่ใช้ร่วมกัน ความเป็นผู้น าที่ใช้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกัน การเสริมสร้าง
ศักยภาพและความรับผิดชอบ ซึ่งมีบทบาทหลัก คือ ผู้สื่อสาร ผู้ประสานงาน โค้ช ตัวแทนการ
เปลี่ยนแปลง ผู้สร้างความสามารถ และผู้ประสานงาน บทบาทของครูแบ่งออกเป็นผู้ปฏิบัติงานและ   
ผูก้ระตุ้น 

Vescio, Ross & Adam (2008: บทคัดย่อ ) ได้ ศึกษาการทบทวนงานวิจัย เกี่ ยวกับ
ผลกระทบของชุมชนการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่มีต่อการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งใน
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากภาพรวมของลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ระดับมืออาชีพ (PLC) ใน
ต้นฉบับนี้น าเสนอการทบทวน 10 การศึกษาอเมริกันและการศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลกระทบ
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ของ PLC ในการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน แม้ว่าจะรายงานตนเองเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวก 
แต่การศึกษาเชิงประจักษ์ส ารวจผลกระทบของการฝึกการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน ผลลัพธ์
โดยรวมของการศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า PLC ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีนั้นได้มีผลกระทบทางบวก
ต่อการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความหมายของการวิจัยและข้อเสนอแนะส าหรับขั้นตอน
ต่อไปในความพยายามที่จะจัดท าเอกสารผลกระทบของ PLC ในการสอนและการเรียนรู้รวมอยู่ด้วย 

Suwanwong, A. (2016: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสังเคราะห์
แนวคิดและหลักการของคุณลักษณะของมืออาชีพชุมชนการเรียนรู้ในบริบทการศึกษาไทย การศึกษา
เชิงปรากฏการณ์วิทยาครั้งนี้ ใช้การสอบถามเชิงบรรยายเพื่อรวบรวมข้ อมูลผลการวิจัยพบว่า             
5 ลักษณะของชุมชนการเรียนรู้แบบมืออาชีพในบริบทการศึกษาไทย (1) วิสัยทัศน์  ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ใช้ร่วมกัน (2) การเรียนรู้ร่วมกันและการท างานร่วมกัน (3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน
เป็นส าคัญ (4) ผลสะท้อนความเป็นมืออาชีพ และ (5) ความเป็นผู้น าที่แบ่งปัน ตรวจสอบแต่ละ
ลักษณะผ่านเลนส์บวกและลบ ได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่จะประสบความส าเร็จมาก
ที่สุดในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ระดับมืออาชีพในประเทศไทย 

สรุปได้ว่า จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างมาก ผู้สอน
ได้น าวิธีการชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา ทั้งด้านตนเอง ด้านวิชาการ ด้าน
พฤติกรรมนักเรียน และอื่น ๆ ชุมชนแห่งการเรียนรู้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ของตนเอง
เพื่อน าไปพัฒนานักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
นักเรียน  
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8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในขอบเขตเนื้อหาและองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย

การศึกษาเอกสารของ สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2551) ณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม (2553) ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (2554) วิจารณ์  พานิช (2555) ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ (2558) ฐาปณัฐ  อุดมศรี  (2558)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558) วาสนา  ทองทวียิ่งยศ (2560) ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) Westheimer (1999 อ้างถึงใน Stoll et al,  2003) Senge 

(1990) Hord (1997) และ DuFour & Eaker (1998) และคนอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึง

ได้ศึกษาการพัฒนาผู้เรียน  การประเมินรูปแบบ  ความพึงพอใจของรูปแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      

ซึ่งได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน     

ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2  ดังภาพที่  2.1 
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  แนวคิด กระบวนการ                               ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
วิธีวิจัย / กระบวนการวิจัย 
1. วิธีวิจัยเอกสาร (Document research) โดยการศึกษา
แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551) ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม 
(2553) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2554) วิจารณ์ 
พานิช (2555) ชูชาติ พ่วงสมจิตร ์(2558) ฐาปณัฐ อุดมศรี 
(2558) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
(2558)  
วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560) ส านักงานคณะกรรมการการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) Westheimer (1999 อ้างถึงใน 
Stoll et al. (2003) Senge (1990) Hord (1997) และ 
DuFour & Eaker (1998)  
2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  
3. วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามและ
การวิเคราะห์ผลจากค าถามปลายเปิดเพื่อจัดท าร่างของรูปแบบฯ 
4. ผู้วิจัยจัดท าร่างรูปแบบฯ  
5. น าร่างรูปแบบฯ ที่จัดท าขึ้นมาจัดประชุมสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ 
6. น ารูปแบบฯ เพื่อน าเสนอ ไปทดลองปฏิบัติในโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   
7. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติตามคู่มือการใช้รูปแบบฯ  
8. จัดนิทรรศการและฉลองความส าเร็จจากการใช้รูปแบบ ฯ 
9. น ารูปแบบฯ ที่ได้ให้ครูเป็นผู้ประเมิน โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบฯ 

 รูปแบบการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่ได้จาก
กระบวนการวิจัย 
ประกอบด้วย 
1. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 
2. การมีส่วนร่วม  
รวมพลังของทีม 
3. การเป็นผู้น าร่วม 
4. การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน 
5. การก าหนด
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชน 
6. การเป็นชุมชน
กัลยาณมิตร 
7. การติดตามผล
ความส าเร็จ 
8. การรายงานผลลัพธ์
การบริหารชุมชน 
 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
2. คุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผู้เรียน 
3. ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน 
4. ความพึงพอใจของ
ผู้เก่ียวข้องที่มีต่อรูปแบบ
การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 


