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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (สกศ.) ตระหนักถึงความส าคัญของ “คุณภาพครู” ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
“คุณภาพของผู้เรียน” และการศึกษาของชาติโดยรวม จึงได้เริ่มด าเนินการโครงการครูแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดย วัตถุประสงค์
เพ่ือยกย่องครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและมีแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาการฝึกหัดครูและวิชาชีพครู ด้วยการประเมินผลงาน
ในอดีต ยกย่องให้รางวัลและเสนอโครงการที่จะด าเนินการในอนาคต และส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์
ของตนเอง ขยายผลเพ่ือพัฒนาครูเครือข่ายอันจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดยรวมด้วย  (โครงการครูแห่งชาติ, 2551: ออนไลน์)  

ในการด าเนินโครงการครูแห่งชาตินั้นได้เริ่มกระบวนการคัดเลือกครูแห่งชาติโดยคณะกรรมการพิจารณาจากประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ และผลงานในอดีต นอกจากนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูแห่งชาติจะต้องด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
ต่อเนื่อง 3 ปี โดยก าหนดให้ ปีที่ 1 ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 เผยแพร่แนวคิดสู่ครูเครือข่าย ด าเนินการ อบรม นิเทศและ
ประเมินผลงานของครูเครือข่าย และ ปีที่ 3 ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ต่อสาธารณชน และรูปแบบในการวิจัยและพัฒนานั้น 
จะต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 3 รูปแบบ คือ 1) โครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน 2) โครงการวิจัยและพัฒนาครูเครือข่าย 



2 
 

 

และ 3) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครู จากผลการด าเนินงานคัดเลือกครูแห่งชาติระหว่างปี พ.ศ. 2541 -2544 ได้
คัดเลือกครูแห่งชาติได้ทั้งสิ้น 24 คน จาก 11สาขาวิชา โดยแยกเป็นแต่ละสาขาวิ ชา ดังนี้ 1) สาขาคณิตศาสตร์ 4 คน 2) สาขา
พลานามัย 1 คน 3) สาขาภาษาไทย 5 คน 4) สาขาภาษาอังกฤษ 3 คน 5) สาขาวิทย์ เคมี 1 คน 6) สาขา วิทย์ ชีววิทยา 2 คน 7) 
สาขาวิทย์ ฟิสิกส์ 3 คน 8) สาขาวิทยาศาสตร์ 2 คน 9) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 คน 10) สาขาศิลปศึกษา 1 คน และ 1 1) สาขา
สังคมศึกษา 1 คน และเริ่มด าเนินงานวิจัยและพัฒนาระหว่างปี พ.ศ. 2541-2549 

รายงานการศึกษาและการสังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการพัฒนาครูเครือข่ายของครูแห่งชาติฉบับนี้        
จะสรุปภาพรวมของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการพัฒนาครูเครือข่าย โดยจะแบ่งตามสาขาวิชา เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ครู
หรือผู้ที่สนใจได้น าไปประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนต่อไป 
 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์ 1)  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ 2)  รูปแบบการพัฒนาครูเครือข่ายของครูแห่งชาติจาก
ผลการวิจัยและพัฒนาครูแห่งชาติ เพ่ือเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบนวัตกรรมในการน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 วธิีการวิจัย 

วิธีการวิจัยเป็นการวิเคราะห์เอกสาร ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ตามที่ปรากฎในรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ
การพัฒนาครูเครือข่ายของครูแห่งชาติ โดยครูแห่งชาติจ านวน 24 คน จ านวนรายงานทั้งหมด 143 เล่ม  แบ่งประเด็นการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม และ 2) รูปแบบการพัฒนาครูเครือข่ายของครูแห่งชาติ  

 ผลการวจิัย 

รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม  วิธีด าเนินโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของครูแห่งชาติแบ่งออก เป็น 3 ประเภท คือ      
1) โครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน 2) โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับครูเครือข่าย และ 3) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมครู มีรายละเอียดในแต่ละโครงการแบ่งได้เป็น 1) ความเป็นมาและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีด าเนินการวิจัย 4) สรุป
ผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้ 5) การอภิปรายผล 6) ข้อเสนอแนะ และ 7)  สิ่งที่ได้เรียนรู้ผลการสังเคราะห์รายละเอียดในแต่ละประเภท 
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน 

สาขาวิชาคณิตศาสาตร์  ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย  

1) เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลที่ได้รับคือผู้เรียนสามารถสร้างสื่อ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น        

2) เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ตามล าดับการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพ่ือมุ่งพัฒนาความสามารถด้านการแก้โจทย์ปัญหาของผู้เรียน ได้พัฒนานวัตกรรม
คือ แผนการสอนและฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามล าดับขั้นการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง จ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมและ
บทประยุกต์ โดยมีหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  
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3) เรื่องการจัดอุทยานการศึกษาเพ่ือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางคณิตศาสตร์ระหว่างเด็กปกติ
และเด็กพิเศษในชั้นประถมศึกษา ได้พัฒนานวัตกรรมคือ 1. อุทยานการศึกษา 2. แผนการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย  แผนพัฒนา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิเศษ ผลที่ได้คือ ผู้เรียนทั้งเด็กปกติและ
เด็กพิเศษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

สาขาวิชาพลานามัย  ระดับมัธยมศึกษา เรื่องรูปแบบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาแบบบูรณาการส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาแบบบูรณาการ นวัตกรรมที่ได้ คือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 7 ทักษะ โดยรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้  2) ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ และ 4) ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย 

สาขาวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย   

1) เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (การพูด) ที่เน้นการปฏิบัติจริงโดยใช้สื่อ  "พูดดีมีอนาคต" แล้วชวนครู
ทดลองในห้องเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียน พัฒนานวัตกรรมคือ 1. หนังสือพูดดีมีอนาคต 2. แถบวิดีทัศน์ 
บทวิดีทัศน์ พร้อมคู่มือการใช้ 3. แผนการสอน และ 4. คู่มือครู และน าไปทดลองใช้กับผู้เรียน ซึ่งผลที่ได้คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย   

2) เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนภาษาเสริมการฝึกทักษะปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  พัฒนา
นวัตกรรมคือ แผนการสอนรูปแบบกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ แล้วน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน  

3) เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนร้อยกรองไทยโดยแบบฝึกทักษะ พัฒนานวัตกรรมคือ แบบฝึกทักษะการ
เขียนร้อยกรองไทย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผลที่ได้คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

4) เรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
เก่ง ดี มีสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข และได้พัฒนานวัตกรรม  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ และ 2.เอกสารและสื่อประกอบการเรียน  ผลที่ได้คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และคะแนนเฉลี่ยใน
คุณลักษณะทั้งสามด้านคือ เก่ง ดี มีสุข เพิ่มข้ึนด้วย  

5) เรื่องการศึกษาผลการใช้สื่อประสมประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเขียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พัฒนานวัตกรรมคือ สื่อประสมที่ผลิตขึ้นประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเขียน อันประกอบด้วย ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป วิดีทัศน์ประกอบการสอน แบบฝึกทักษะ 
สไลด์ประกอบการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ือใช้ในการประเมินผล ผลที่ได้คือ ผู้เรียนทั้ง 4 จังหวัด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และนวัตกรรมที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเกินกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย   

1) เรื่องรูปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้พัฒนาแผนการสอน แบบฝึก
กิจกรรม แบบฝึกหัด ผลที่ได้คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและได้รูปแบบในการจัด             
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

2) เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักเรียน ได้พัฒนา
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นวัตกรรมขึ้นมา คือ แผนการสอนทักษะพัฒนา และ สมุดแบบฝึกปฏิบัติการนักเรียน “Student Organizer” ผลที่ได้คือ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

สาขาวิชาฟิสิกส ์ ประกอบด้วย  

1) เรื่องพัฒนาการสร้างมโนทัศน์เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน โดยใช้กิจกรรมการทดลองและการสาธิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้พัฒนานวัตกรรมคืออุปกรณ์และการสาธิต 6 ชุด เพื่อการศึกษาในเรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กกับการ
เคลื่อนที่แบบหมุน พลังงานของการเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตันเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตันเชิงมุม และการเคลื่อนที่แบบ
เลื่อนที่และแบบหมุน ใช้การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสาธิต แบบสืบเสาะ และการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลที่ได้จาก
งานวิจัยคือ ได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองมีผลการสร้างมโนทั ศน์แบบหมุนแตกต่างกับ
กลุ่มควบคุม และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการทดลองและการสาธิต  

2) เรื่องการพัฒนาการสอนเรื่องของไหลและหลักของแบร์นูลลีโดยการสร้างอุปกรณ์ประกอบการเรียน สาขาฟิสิกส์ ได้วิจัย
นวัตกรรมชุดอุปกรณ์ประกอบการสอนเรื่องของไหลและหลักแบร์นูลลี และชุดการสอนเรื่องของไหลและหลักแบร์นูลลี ผลที่ได้คือ
ผู้เรียนที่ได้เรียนโดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนและชุดการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีความพึงพอใจและมี
เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์และชุดการสอนประกอบการเรียนเรื่องของไหล  

3) เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้พัฒนานวัตกรรม คือ แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มทดลอง เรียนด้วยแผนการสอน
วิชาฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ 2. กลุ่มควบคุม เรียนด้วยแผนการสอนวิชาฟิสิกส์แบบเดิม ในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้รูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและได้รูปแบบที่เหมาะสม 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการสอนที่มีเนื้อหาสาระเป็น
ประวัติการค้นพบ 2) รูปแบบการสอนที่มีเนื้อหาสาระเป็นหลักการ กฎหรือทฤษฎีและการแก้โจทย์ปัญหา 3) รูปแบบการสอนที่มี
เนื้อหาสาระเป็นการทดลอง 4) รูปแบบการสอนที่มีเนื้อสาระเป็นแบบเชื่อมโยงสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ผลการวิจัยปรากฏว่า
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางมากกว่ากลุ่มควบคุม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยได้พัฒนาแผนการสอนจ านวน 14 แผน ใน 4 เรื่องคือ พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสารเคมี ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนนั้น ครูแห่งชาติได้ใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ 1 . ขั้นน า 2. ขั้นทบทวนความรู้
เดิม 3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 4. ขั้นสร้างความรู้ และ 5. ขั้นน าความรู้ไปใช้ ผลที่ได้คือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความรู้
ความเข้าใจในการเรียนและมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

สาขาวิชาศิลปศึกษา  ประกอบด้วยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครื่องดนตรีที่ผลิตเองจากวัสดุที่หาได้ใน
ท้องถิ่น ได้พัฒนานวัตกรรมคือแผนการสอนวิชาศิลปศึกษา (ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด) ด้วยเครื่องดนตรีที่ผลิตเองจากวัสดุที่หา
ได้ในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 32 แผน ใช้การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ โดยมี 
ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 4. ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ และ 5. ขั้นสรุปบทเรียน ใน
แผนการสอนทั้ง 32 แผน จะเป็นการสอนตามล าดับขั้นตอนให้นักเรียนได้รู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลที่ได้คือนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถใช้และผลิตแซ็กโซโฟนได้ด้วยตนเอง 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  ประกอบด้วยเรื่องการพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย
โดยใช้กลวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้พัฒนาแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ในเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์ส าคัญและความสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงปัจจุบันทั้งในส่วนของรัฐชาติและเมือง
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สงขลา และได้น านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาเพ่ือให้นักเรียนได้เห็นสถานที่จริง มีความรู้สึกรักและหวง
แหนประเพณี และวัฒนธรรมของตน ผลที่ได้คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการวางแผน การแก้ปัญหาและ
ค่านิยมประชาธิปไตยสูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนา 

สาขาวิชาชีววิทยา  ประกอบด้วยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนการพัฒนาทักษะปฏิบัติการทดลองชีววิทยาเน้นการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง  ได้พัฒนานวัตกรรมคือแบบฝึกปฏิบัติการชีววิทยา ซึ่งเป็นแบบกิจกรรมปลายเปิด เพ่ือให้โอกาสนักเรียนท า
กิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ  ให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม และใช้การประเมินผลอย่าง
หลากหลาย   

2. โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับครูเครือข่าย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยเรื่องการพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้คัดเลือกครูเครือข่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 20 คน และ
ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมคือ แผนการจัดการเรียนการสอนปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาอยู่ 4 ขั้นตอนคือ 1 . ขั้นท า
ความเข้าใจปัญหา 2. ขั้นการวางแผน 3. ขั้นด าเนินการตามแผน และ 4. ขั้นตรวจสอบ และครูเครือข่ายได้น านวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุง พัฒนา เพ่ือให้นวัตกรรมที่ได้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่ได้รับคือ 
แผนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว้ นักเรียนของครูเครือข่ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและรู้สึกพอใจกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

สาขาวิชาชีววิทยา ประกอบด้วย เรื่องการน ารูปแบบการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการ
ค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายที่สอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเทคนิค และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Constructivism มาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของครูเครือข่าย โดยคัดเลือกครูเครือข่ายเข้าร่วมกับอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้พัฒนานวัตกรรมคือ คู่มือ
การผลิตสื่อต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนว Constructivism พร้อมตัวอย่างสื่อต้นแบบ 
โดยได้ใช้วิธีการเรียนรู้จากกลุ่ม (Cooperative Learning) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Constructivism และครูเครือข่าย
น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Constructivism ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชาเคมี  ประกอบด้วยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยใช้มัลติมีเดีย                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูเครือข่ายให้มีความรู้และสามารถน าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาการทดลองทางเคมีไปใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ในการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียน ในขั้นตอนการด าเนินงานนั้นได้คัดเลือกครูเครือข่ายเพ่ือเข้าร่วมโครงการและได้ท าการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในเรื่องสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาการทดลองทางเคมี ให้ครูเครือข่ายสามารถสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
วิชาเคมีได้ กระบวนการในการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนดังนี้ 1. น าเข้าสู่บทเรียน 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 3. การวัดและ
ประเมินผล 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  

1) เรื่องกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดล าปาง ครูแห่งชาติได้คัดเลือกครูเครือข่ายเป็นครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสเพ่ือเข้าร่วมกับประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ครูเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนแบบร่วมมือ การสอนแบบ Constructivism และการใช้ Portfolio เพ่ือประเมินผล ผลที่ได้คือ ครูเครือข่าย
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้สร้างแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพร้อมสื่อ
อุปกรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนครูและได้น าความรู้ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 
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2) การพัฒนาสมรรถภาพครูเครือข่ายกายภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน   
เนื่องจากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพมักจะสอนโดยการบรรยายมากไม่เน้นให้นัก เรียนฝึกปฏิบัติโดยการทดลอง จึงวิจัยและ
พัฒนาสมรรถภาพของครูใน 4 ด้าน คือ 1. สมรรถภาพด้านวิชาชีพครู 2 สมรรถภาพด้านความรู้เนื้อหาวิชา 3 สมรรถภาพด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 4 สมรรถภาพด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการท างานของครู ครูแห่งชาติได้
คัดเลือกครูเครือข่ายจากจังหวัดในภาคเหนือตอนบนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของครูเครือข่ายโดยใช้สื่อ
ทางวิชาการและกิจกรรม อันได้แก่ แผ่นดิสต์เก็ต แผ่นคอมแพ็คดิสต์  และตัวอย่างชุดสื่อประสม ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
สารานุกรม หนังสือ และเอกสารความรู้ต่างๆ และยังได้จัดกิจกรรมอบรมการสร้างสื่อ เพ่ือให้ครูเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถสร้างสื่อเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน ผลที่ได้คือ ครูเครือข่ายมีค่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 
4 สมรรถภาพสูงขึ้น นักเรียนของครูเครือข่ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น นักเรียนเห็นว่าครูเครือข่ายมีการจัดการเรียนการสอน
โดยการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.  โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครู 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วยเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูภาษาอังกฤษ ครูแห่งชาติได้ท าการคัดเลือกครูเพ่ือเข้ารับการ
อบรม และได้พัฒนาเอกสารชุดพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือท าการฝึกอบรมครู ได้พัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวของการสอนเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ครูที่เข้าร่วมการฝึกอบรมได้น ารูปแบบที่ได้ไปใช้ในการจัดการสอน
ในชั้นเรียนต่อไป 

รูปแบบการพัฒนาครูเครือข่ายของครูแห่งชาติโดยรวม สรุปได้เป็น 6 ลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1.  ครูแห่งชาติเผยแพร่นวัตกรรมให้ครูเครือข่ายน าไปทดลองใช้ ครูแห่งชาติติดตามผลในรูปแบบการศึกษาวิจัย  
2.  ครูแห่งชาติเผยแพร่นวัตกรรมของครูแห่งชาติ โดยให้ครูเครือข่ายน าแนวทางการพัฒนาและผลไปทดลองท าวิจัยและ

พัฒนางานของตนเอง   
3.  ครูแห่งชาติศึกษาแนวคิด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูเครือข่ายสร้างสื่อต้นแบบ  ครูแห่งชาติวิจัยและ

พัฒนาต่อจนได้นวัตกรรม เผยแพร่นวัตกรรมสู่ครูเครือข่าย ครูเครือข่ายน าแนวคิดและรูปแบบไปพัฒนางานของตน 
4.  ครูแห่งชาติน าแนวคิด วิธี พร้อมรูปแบบที่ได้ศึกษาค้นคว้า สร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูเครือข่าย ครูเครือข่ายพัฒนางาน

ของตน  
5.  ครูแห่งชาติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาปัญหา ก าหนดรูปแบบ ครูแห่งชาติน ารูปแบบที่ก าหนดไปวิจัยและพัฒนาต่อ จนได้

นวัตกรรม น าไปเผยแพร่สู่ครูเครือข่าย ครูเครือข่ายพัฒนางานของตน 
6.  ครูแห่งชาติและครูเครือข่ายร่วมกันพัฒนางาน ทดลองใช้ ปรับปรุงให้เหมาะสม ได้นวัตกรรมสมบูรณ์ ครูเครือข่ายพัฒนา

งานของตน 
 

 


