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โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย  สกว . 
สนับสนุนการเรียนรูกระบวนการวิจัย โดยใหผูอํานวย
โรงเรียนเปนหัวหนาโครงการ และพาครูทั้งโรงเรียนทํา
วิจัย  

งานวิจัยของผูบริหารโรงเรียน เปนงานที่มุง
แกปญหาเชิงระบบ ที่คนคนเดียวไมสามารถทําไดสําเร็จ 
ตองทําเปนทีม เชน การพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ห ล า ย ป จ จั ย  อ า ทิ  ส ถ า น ที่  
สภาพแวดลอม ผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง สาระการ
เรียนรู เทคนิคหรือวิธีสอน  สื่อ และการจัดการ  
  ผลจากการทําวิจัยในโครงการครั้งนี้ คือ ครูและ
นั ก เ รี ยนมี ความสามารถทางวิ ทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรสูงขึ้น  ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญ 

 

 คณิตศาสตรเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียน
วิทยาศาสตร   พื้นฐานคณิตศาสตรระดับประถมมีผล
อยางมากตอความรูคณิตศาสตร โดยครูและวิธีการสอน
เปนปจจัยสําคัญ ที่สรางแรงบันดาลใจใหอยากเรียนวิชา
นี้  
 โลกของวิทยาศาสตรโดยเฉพาะวิชาฟสิกส  คือ
การแปลงความสัมพันธในธรรมชาติ ใหเปนสมการ
คณิตศาสตร จากนั้นก็นําสมการคณิตศาสตรมาอธิบาย
ปรากฏการณหรือแกปญหา จนไดคําตอบของธรรมชาติ
นั้น ๆ   
 ทําใหคนที่เกงคณิตศาสตร มีความสามารถ
แกปญหาซับซอนไดดีกวาคนทั่วไป 

ความเจริญรุงเรืองของโลกในปจจุบัน ถูก
ขับเคลื่อนดวยความรู  ที่มีวิทยาศาสตรเปนแกนหลัก 
กระบวนการวิทยาศาสตรยังทําใหคนมีกระบวนการคิดที่
มีประสิทธิภาพ 

การวิจัย เปนเครื่องมือ สําหรับใชสรางความรู
และในขณะเดียวกันก็เปนกระบวนการพัฒนาผูทําวิจัย 
ใหเปนคนที่มีหลักการ มีเหตุมีผล มีวิธีคิด   

โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย  จึงเปน
โครงการฝกการใชกระบวนการวิจัย  สําหรับเปน
เครื่องมือในการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน  

ในป 2553 โครงการนี้มีทุนสนับสนุน 30 ทุน 
แตมีผูสนใจทําวิจัยไมมาก มีเพียง 10 โครงการเทานั้น 
แมจะมีเปาหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนของผูขอทุน  

การขอทุนทําวิจัยนอย แสดงใหเห็นถึงสภาวะ
ความออนแอของการทํางานวิจัย หากเชื่อวาวิจัยคือ
ทางออกของการศึกษา  จึงยังมีโอกาสสําหรับการสราง
จุดเปลี่ยนดวยการทําวิจัย 
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ผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย ป 2553 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
ชื่อโครงการ รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรโรงเรียนบานตะเคียนเภา 
ผูวิจัย  นายสุชาติ  สุริยันยงค       
โรงเรียน  บานตะเคียนเภา 4 ต.ปริก อ.สะเดา  

จ.สงขลา 
 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดย 
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

วิธีการวิจัย  
ระยะที่ 1 กําหนดรูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู

โดยใช กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
กิจกรรมที่1 สํารวจขอมูล  สภาพปจจุบัน  และความ

ตองการในการพัฒนาของ ครูผูสอน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนเรื่อง “การ

จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร” 
กิจกรรมที่ 3 สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ระยะที่ 2    พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
กิจกรรมที่ 4 นํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู 
กิจกรรมที่ 5 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและ

ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดการโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สมบูรณ 
 

2 
ชื่อโครงการ กระบวนการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6   
ผูวิจัย  นายเกษม บูหัส 
โรงเรียน  บานเกาะทาก อ.จะนะ จ.สงขลา 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรใน
ปจจุบันและปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู 
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการสอนและการจัดกิจกรรม ที่
เหมาะสมสําหรับการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 
 3. เพ่ือศึกษาผลการสอนและการใชกิจกรรมการเรียนรูที่
เหมาะสม 
 

วิธีการวิจัย 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนรูทาง 

วิทยาศาสตรและปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการพัฒนากระบวนการสอนและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม  
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาผลการใชวิธีการสอนและการจัด

กิจกรรม 
 
3 
ชื่อโครงการ การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

วิทยาศาสตรโรงเรียนบานเกาะเสือ 
ผูวิจัย  นายถาวร  หนูสงวน 
โรงเรียน  บานเกาะเสือ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน  

จ.พัทลุง 
 

วัตถปุระสงค  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร

ของโรงเรียนในปจจุบัน 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดของคร ู
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
4. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความรูในโรงเรียน 

 

วิธีการวิจัย 
ข้ันที่ 1 ศึกษาสภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรของครูในปจจุบัน 
ข้ันที่ 2 ศึกษาการพัฒนาการเรียนรูและการคิดของครู 
ข้ันที่ 3 ศึกษาการพัฒนาการสอนคิดในการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ข้ันที่ 4 ศึกษารูปแบบการจัดการความรูในโรงเรียน 

โครงการทีท่ําสัญญา 
ป 2553 รอบแรก 

10 โครงการ 
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4 
ชื่อโครงการ การพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรของ 
                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3-6 
ผูวิจัย  นายคลาย  ไชยโยธา 
โรงเรียน  บานหวยทรายมิตรภาพที่150 ต.ปาบอน   

อ.ปาบอน จ.พัทลุง 
 

วัตถุประสงค  
 1.เพ่ือพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
นักเรียน 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนกอน
และหลังการพัฒนา 
 

วิธีการวิจัย 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการจัดเรียนการสอนในปจจุบันและ

ปจจัยที่มีผลตอการเรียน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

5 
ชื่อโครงการ การจัดการความรู เพ่ือพัฒนาการเรียน 

ดวยโครงงาน 
ผูวิจัย  นายไพรัช ขวัญศรี 
โรงเรียน  พัทลุง ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 
 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน 
2. เพ่ือสรางสรรคเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา 
. สรางกลุมการจัดการความรู จากทุกกลุมสาระการ

เรียนรู  
3. วิเคราะหปจจยัที่มผีลตอการเรยีนรูดวยโครงงาน 
4. จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําสื่อ  DokuWiki  
5. รวมประชุมอภปิราย วิเคราะห สังเคราะห มีการบูรณา

การระหวางกลุมสาระ และนําเสนอทางออนไลน ใน DokuWiki  
พูดคุยเชิญชวนใหนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เขามารวม
คดิรวมคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูไปดวยกัน 

6. รวบรวมความรู นําขอสรุปที่ไดมาพัฒนาเปนชุดการ
เรียนรูดวยโครงงาน สําหรับโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและนักเรียน 

7. ทดลองใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

8. ประเมินพฤติกรรมตอเนื่องของผูเรียน  โดยใชการ
สังเกต  ประเมินความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบ พฤติกรรมการทํา
กิจกรรมกลุม สังเกตการปฏิบัติ ตรวจแบบบันทึกกิจกรรม ประเมิน
ภาระงาน ช้ินงาน การนําเสนอผลงาน การอธิบาย  และการตอบ
คําถาม  ประเมินโดยตนเอง เพ่ือน และครูผูสอน 
  9. ประเมินผลสัมฤทธิ์การสรางโจทยวิจัย 
 
6 
ชื่อโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

วิทยาศาสตร   
ผูวิจัย  นายทนงค บุญชวย 
โรงเรียน  วัดชุมประดิษฐ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน  

จ.พัทลุง 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงการในปจจุบัน 

และปจจัยที่เกี่ยวของ 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 3. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

วิธีการวิจัย 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงาน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ

โครงการ 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

 

7 
ชื่อโครงการ การสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ 

วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา 

ผูวิจัย  นางสาวชูศรี  กาญจนวงศ 
โรงเรียน  บานชุมโลง ต.สระแกว อ.ทาศาลา   

จ.นครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
 2. เพ่ือศึกษาองคประกอบและข้ันตอนของการสอนแบบ
โครงงาน 
 3. เ พ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
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วิธีการวิจัย 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงานและกําหนดดัชนีช้ีวัด 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาองคประกอบและขั้นตอนในการ

จัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน 
 
8 
ชื่อโครงการ การสอนประดิษฐของเลนทาง 

วิทยาศาสตรของโรงเรียนวัดสวนพล 
ผูวิจัย  นางนวลใย  สุทธิพิทักษ 
โรงเรียน  วัดสวนพล ต.กําแพงเซา อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือจัดการเรียนรูการประดิษฐของเลนทางวิทยาศาสตร

ในการพัฒนาความรู  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ
เจตคติทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสวนพล  
 

วิธีการวิจัย 
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมขอมูล และศึกษาศักยภาพการ

ประดิษฐของเลน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสาระการเรียนรูสิ่งประดิษฐและการ

จัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการพัฒนาทักษะการสอนของครู 
กิจกรรมที่ 4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนการสอน

การประดิษฐของเลนทางวิทยาศาสตร 
 
9 
ชื่อโครงการ การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพ่ือ 

พัฒนาการเรยีนการสอนกลุมสาระการ 
เรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษา 

ผูวิจัย  นางศรีบุญญา  ยองบุตร 
โรงเรียน  บานวังหอน ต.วังอาง  อ.ชะอวด    

จ.นครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสวน

รวมของครู ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบานวังหอน 

2.เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู  การจัดการเรียนรูและ
สื่อการสอนคณิตศาสตรสําหรับครูและผู เรียนของผูบริหาร
สถานศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการดานคุณภาพผูเรียน และ
ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของโรงเรียนใหไดมาตรฐาน
การศึกษาและเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตรในดานตางๆ             
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู

คณิตศาสตรของผูเรียน 
 กิจกรรมที่ 3  สราง/ทดลองและพัฒนากระบวนการ

เรียนรูคณิตศาสตรดานทักษะการคิดคํานวณ   
 
10 
ชื่อโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ผูวิจัย  นางมาตา  แกวเซง 
โรงเรียน  บานหนองสองพี่นอง  ต.หนองชางแลน  

อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

วัตถุประสงค 
1.   เ พ่ือศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรและปจจัยที่เกี่ยวของ 
2.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการสอนวิทยาศาสตรและส่ือการ

สอนวิทยาศาสตร 
3.  เพ่ือศึกษาผลจากการพัฒนากิจกรรมการสอน 

 

วิธีการวิจัย 
1 ศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร

และปจจัยที่เกี่ยวของ 
2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน    วิทยาศาสตร

และสื่อการสอน 
3 การศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

****************************** 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการของครูระหวางปฏิบัติงานโดยครูแกนนําโรงเรียน
ส งขล า วิ ท ย าคม  แล ะศึ กษ าผลก า ร ใ ช ก ร ะบวนกา ร  โ ดย ใ ช
กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  ตามวงจรพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Deming Cycle – PDCA) การวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางครู
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ที่ สุมตัวอยางแบบแบงพวก (Strartifield 
Random Sampling) จากกลุมครูแกนนําและครูเครือขายจํานวน 86 คน 
และจากประชากรครู จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ ใชในการศึกษา 
ประกอบดวยคูมือการพัฒนาทักษะทางวิชาการ แบบสอบถาม และแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา  กระบวนการ พัฒนา
ทักษะทางวิชาการ ประกอบดวย หลักการพัฒนาที่สอดคลองกับความ
ตองการของครูเปนรายบุคคล  หลักการพัฒนางานประจํา และหลักการ
ลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่และสถานการณจริง และกระบวนการพัฒนา
ครูระหวางการปฏิบัติงานโดยครูแกนนํา ไดผลงานทางวิชาการรอยละ 
95  ไดแก ผลงานจํานวน 156 รายการ  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 
51 เร่ือง และผลงานอื่น ๆ จํานวน  42  เร่ือง 
 

1. บทนํา 
           การพัฒนาบุคลากรระหวางปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยเทกซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดหลักการไว  3  ประการ  คือ มุงไปที่
งานปกติ  ผูปฏิบัติมีความเปนอิสระและจัดใหมีการฝกดานความรู ทักษะ
เปนการเฉพาะเพื่อใหมีผลงานดีข้ึน (Texsus Workforce  Commission. 
2007:1–2)  สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาครูระหวางการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่กําหนดหลักการไว  
3  ประการ คือ  การพัฒนาครู ที่สอดคลองกับความตองการครู เปนการ
พัฒนางานประจําและเปนการลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณจริง 
(คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2547 : 9) 

ผลการพัฒนาครูระหวางการปฏิบัติงานโดยครูแกนนําของ
โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา พบวา    รูปแบบการพัฒนาครู
ระหวางการปฏิบัติงานโดยใชครูแกนนํา เปนนวัตกรรมที่ประกอบดวย
การวางแผน  การปฏิบัติการ การตรวจสอบ  การปรับปรุงและพัฒนา
ตอเน่ืองทําใหเกิดผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดําเนินงานแตกตาง
กัน และเจตคติของครูตอการพัฒนาครูระหวางการปฏิบัติงานครูกอนและ
หลังการดําเนินงาน แตกตางกัน โดยหลังการดําเนินงานสูงกวากอนการ
ดําเนินงาน  (กอศักดิ์  ศรีนอย 2550 : บทคัดยอ)      

จากสภาพปญหาของโรงเรียนสงขลาวิทยาคมที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู ประกอบกับโรงเรียนสงขลาวิทยาคม  
มีครูแกนนําจํานวน 38 คน  คิดเปนรอยละ 35  ของครูทั้งโรงเรียน  มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความพรอมที่จะเปนผูนําในการพัฒนาทักษะทางวิชาการดวยความเปน
กัลยาณมิตร       จึงเห็นสมควรไดจัดระบบการนิเทศภายในโดยครูแกน 
นํา มาเปนผูนําสรางเครือขายพัฒนาทักษะทางวิชาการในระหวางการ
ปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการที่ประกอบดวยการวางแผน  การปฏิบัติ
ตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ืองตั้งแตป
การศึกษา  2551   เปนตนไป 
 

2. วิธีการวิจัย 
1.1 ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยเพื่อกําหนดเปน

กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหวางการปฏิบัติงานโดย
ครูแกนนํา 

1.2 จัดทําคูมือการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหวาง
การปฏิบัติงานโดยครูแกน 

1.3 สุมตัวอยางครูแกนนํา จํานวน  32  คน    จากประชากร
ครูแกนนํา 40 คน  ครูเครือขาย 54  คน   จากประชากรครูเครือขาย 68 
คน  รวมกลุมตัวอยาง  86  คน  จากประชากรครูทั้งหมด 108 คน
(Krejecie & Morgan. 1970 : 607) 

1.4 การประเมินผลการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครู
ระหวางการปฏิบัติงานโดยครูแกนนํากอนดําเนินการ 

1.5 การดําเนินการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหวาง
การปฏิบัติงานโดยครูแกนนํา 

1.6 การประเมินผลดําเนินการพัฒนาทักษะทางวิชาการของ
ครูระหวางการปฏิบัติงานโดยครูแกนนํา   หลังดําเนินการ 

1.7 การจัดกิจกรรมเสนอผลงานทางวิชาการ 
  

3. ผลการวิจัย 
       ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย  มีดังน้ี 

3.1.  ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครู
ระหวางการปฏิบัติงาน  
 กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหวางการ
ปฏิบัติงานโดยครูแกนนํา   โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  ประกอบดวย 

1. ข้ันการวางแผน (Plan) ประกอบดวย    การประชุมครูแกน
นํา  ครูเครือขาย  การจัดตั้งเครือขาย  การวิเคราะหสภาพปจจุบันเพื่อ
กําหนดปญหาและจัดทําโครงการพัฒนาครู 

2. ข้ันการปฏิบัติการ (Do) ประกอบดวย   การเลือกวิธีการ / 
แนวทางแกปญหาตนเอง  การปฏิบัติงานตามโครงการ  การรวม
กิจกรรมครูแกนนํา  ครูเครือขาย  และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กระบวนการพัฒนาทักษะทางวชิาการของครูระหวางปฏิบัตงิาน  
โดยครูแกนนําโรงเรียนสงขลาวทิยาคม  จังหวัดสงขลา 

 
นายกอศักดิ์ ศรีนอย 

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม   อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
E-mail : kosaksri@hotmail.com 
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3. ข้ันการตรวจสอบ  (Check)  ประกอบดวย   การตรวจสอบ
จากครูแกนนํา   ฝายบริหาร  การใหขอมูลการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน          

4. ข้ันการปรับปรุงหรือพัฒนาตอเน่ือง  (Act)   ประกอบดวย   
การจัดทําโครงการตอเน่ือง  การปรับปรุง / พัฒนาผลงาน  และการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการอยางตอเน่ือง 
 

2. ผลการใชกระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครู 
 ผลการวิจัยพบวา  
2.1. ผลการมีสวนรวม 
      ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหวางการ

ปฏิบัติงาน โดยครูแกนนํา  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  กอน - หลัง
ดําเนินการเปนรายขอ  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.01 โดยกอนดําเนินการมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาหลังดําเนินการ 
โดยเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการปฏิบัติการ 
การตรวจสอบ การปรับปรุง / พัฒนาตอเน่ือง อยูในระดับมากและสูงกวา
กอนดําเนินการ 
 2.2. ผลการประเมินความพึงพอใจ    

     ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหวางการ
ปฏิบัติงาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยหลังดําเนินการ  
รายการประเมินทุกรายการสูงกวากอนดําเนินการ โดยเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา หลังดําเนินการวางแผนจัดการเรียนรู   การจัดกิจกรรม
การเรียนรู   การผลิตพัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  และการวิจัย  การนําเสนอผลงานอยูในระดับมาก
แตกตางและสูงกวากอนดําเนินการ 

2.3. ผลการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
      พบวา ครูแกนนําไดพัฒนาทักษะทางวิชาการทุกดาน

ครบทุกคนรอยละ 100  สวนครูเครือขายพัฒนาทักษะวิชาการดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู การวิจัยและนําเสนอผลงานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูและการผลิต  พัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอน
ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาในภาพรวมครูแกนนํา – ครูเครือขายไดพัฒนา
ทักษะทางวิชาการรอยละ 94.19 -  98.84 

 
4.สรุปผล 

กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหวางการ
ปฏิบัติการสอนโดยครูแกนนํา เปนการใชทรัพยากรบุคคลที่ไดพัฒนาแลว
มาชวยพัฒนาทักษะทางวิชาการของครู  ประกอบดวยการวางแผน การ
ปฏิบัติการ การตรวจสอบ การปรับปรุงหรือพัฒนาตอเน่ือง  มีระบบการ
นิเทศภายใน ที่อาศัยการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการพัฒนางาน
ประจํา  และผูปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณจริง  มีความยืดหยุน
และความสะดวกในการตดตามผล  รวมทั้งการเปนกัลยาณมิตรระหวาง
ครูแกนนําและครูเครือขาย  จึงจัดเปนวิธีการพัฒนาครูที่เหมาะกับบริบท
ของโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ที่เปนโรงเรียนขนาดใหญ  มีครูจํานวนมาก  
ครูสวนหน่ึงมีความรูความสามารถสูงอยูแลว 

ผลการใชกระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครู
ระหวางปฏิบัติงาน พบวา มีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน  เปนเพราะมีการ

พัฒนาทักษะทางวิชาการอยางเปนระบบ และเปนการพัฒนาในสิ่งที่ครู
ตองการ อันไดแกการวางแผน  การจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  การผลิต  พัฒนาและใชส่ือการจัดและประเมินผลแลการวิจัยใน
ชั้นเรียน  ซ่ึงไดใชใชสอนนักเรียนและใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
กําหนดวิทยฐานะ  จึงทําใหครูมีสวนรวม  มีความพึงพอใจ และมีผลงาน
ทางวิชาการมากขึ้น 

 

5.การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. ทําใหครูแกนนํามีศักดิ์ศรีและมีความเปนผูนําทางวิชาการ 

เปนผูชวยพัฒนาครูเครือขาย 
2. ครูทุกคนไดรับประโยชน เพราะสามารถจัดทําผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอรับการประเมินเปนครูดีเดน 
3. ผลการทําวิจัยไดสรางความผูกพัน ความสามัคคี และเห็น

คุณคาของกันและกัน  
4. เกิดระบบการนิเทศภายในอยางเปนระบบและครบวงจร 
5. วิธีการนี้จะใชสรางเครือขายภายนอกโรงเรียน 
6.  ไดปรับปรุงหรือพัฒนาคูมือการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผูขอขอบพระคุณโครงการผูบริการโรงเรียนทําวิจัย สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ใหทุนวิจัย  ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริอร รัตน
อุดม, วาที่รอยตรีธีระศักดิ์ ลิมปนดุษฎี, นายไพโรจน พูลยรัตน, นาย
วัฒนา  ถนอมศักดิ์ และอาจารยอักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

ขอขอบคุณนางเพ็ญพรรณ แปนนาบอน, นางกรกฎ รัตนวงศ, 
นายสมจิต อําลอย และนางสารภี ธนนิมิต ในความอนุเคราะหจัดพิมพ
และตรวจทาน ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคมที่ใหความ
รวมมือในการวิจัย  

 

7. เอกสารอางอิง 
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ในฝน. ศูนยบริการโครงการหนึ่งอําเภอหน่ึง 
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ประชาสัมพันธ 
 
 

    โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย ไดลงพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดประชุม "ฝกทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนทั้งโรงเรียน” ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2553 
ที่ผานมา เพ่ือเปดรับขอเสนอโครงการจากผูบริหารในพื้นที่  
โดยไดรับการประสานงานจากผูบริหารในพื้นที่ ในการจัด
ประชุม เพ่ือฝกใหผูบริหารรูจักการวิจัย และสามารถออกแบบ
โจทยวิจัยในบริบทของตนเองได โดยจากการประชุม ไดรับ
ขอเสนอโครงการจากผูเขารวมประชุมจํานวน 6 โครงการ 
ดังนี้ 
 

1.การเรียนแบบรวมมือในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ผูวิจัย:    นางวนิดา บุญมั่น  
โรงเรียน :   บานในถุง อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

 

2.บูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ยกระดับการเรียนการสอน 
ผูวิจัย:    นายทรงชัย วิทยะพงศ 
 โรงเรียน:   วัดทายาง อ.ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช 
 

3.การพัฒนากระบวนการคิดสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4,5 
และ 6 
ผูวิจัย:    นายยงยุทธ ศรีสุขใส 
 โรงเรียน:   วัดทายาง อ.ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช 
 

4.การพัฒนาการอานแบบบูรณาการ 
ผูวิจัย:    นางสุมาลี ศรีสุขใส 
 โรงเรียน:   บานบางตะเภา อ.ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช 
 

5. การพัฒนากระบวนการสอนคิดสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
ผูวิจัย:    นายอารมณ ศรีสุขใส 
 โรงเรียน:   บานกรุงหยันใต อ.ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช 
 

6. การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรโดยใชโครงงานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานใสถิน 
ผูวิจัย:    นายเฉลิม  ปานมา 
 โรงเรียน:   บานใสถิน อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช 
 

 ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2553  สหกรณออมทรัพยครู
นครศรีธรรมราช รวมกับโครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย จะ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคิดเพื่อสรางโจทย 
และออกแบบการวิจัยสําหรับโรงเรียน” อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช เวลา 08.30-15.30 น.  ตอบรับการเขาอบรม
ไดที่ ผอ.นวลใย สุทธิพิทักษ (085-6415277) e-mail: 
nounyaisut@hotmail.com   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย ป 2553 
  

เปดรับขอเสนอโครงการตั้งแตบัดนี้  
การสรางโจทยและออกแบบการวิจัย โครงการนี้จะ

จัดประชุมกลุมยอย ในแตละจังหวัด เพ่ือสอนการออกแบบวิธี
วิจัยใหกับผูบริหารโรงเรียน ที่มีความสนใจเขารวมโครงการ 
 ผูที่สนใจจะจัดประชุมกลุม  ติดตอไดที่  

คุณสวรรยา โทร.081-5412578,  074-446523 
๏E-mail : kruyaivijai@gmail.com 
๏Facebook : http://www.facebook.com/trfrubber 
๏ Website: http://kruyaivijai.wordpress.com 

ดาวนโหลด/อานบทความ “ขอมูล ความหมายและ
คน” ไดที่ http://kruyaivijai.wordpress.com   
 

 
 


