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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินโครงการครูแห่งชาติ  เพ่ือยกย่องครูท่ีมี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูและสนับสนุนให้
ครูแห่งชาติดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมทั้งขยายผลการ
พัฒนาสู่เพื่อนครูและวงการวิชาชีพครูต่อไป โดยมีการดำเนินโครงการในลักษณะ
โครงการนำร่องมาตั้งแต่ปี 2541 และในปี 2541  ซึ่งเป็นปีแรก มีครูได้รับคัดเลือก
และยกย่องให้เป็นครูแห่งชาติจำนวน  4  คนจากสาขาวิชาฟิสิกส์   1  คน  เคมี  1 คน
ชีววิทยา  1  คน  และภาษาไทย  1  คน

ผลจากการดำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนาของครูแห่งชาติท้ัง  4  คน ได้ก่อ
ให้เกิดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและขยายไปสู่เพื่อนครูในลักษณะเครือข่าย
กัลยาณมิตรของครูแห่งชาติ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้กระตุ้นให้ครูทั่วประเทศ
มีความตื่นตัวในการพัฒนางานสอนและพัฒนาตนเองมากขึ้น เกิดเป็นแกนนำในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้กระจายอยู่ท่ัวประเทศ อันจะเป็นกำลังสำคัญให้การปฏิรูปการศึกษา
ของชาติประสบความสำเร็จในอนาคต

โครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว  Constructivism   (การเรียนรู้จากกลุ่ม
และการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายท่ีสอนวิชา
ชีววิทยาโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7  ของครูประดิษฐ์   เหล่าเนตร์น้ี
เป็นหน่ึงในส่ีโครงการของครูแห่งชาติ ประจำปี 2541 ท่ีมีผลเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อครูเครือข่ายผู้สอนวิชาชีววิทยาท้ัง 52  คนจาก 8 จังหวัด กล่าวคือ ครูเครือข่ายมีความ
กระตือรือร้นและเปล่ียนแปลงการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหม่ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่างๆตามแนว Constructivism
(การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) และส่งผลให้นักเรียนมีความต่ืนตัว สนุกกับกิจกรรม
ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันเรยีน กล้าแสดงความคิดเห็น
ยอมรับฟังผู้อ่ืน รวมท้ังทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน

สำนักงานฯ  ขอขอบคุณ  ครูประดิษฐ์   เหล่าเนตร์  ครูแห่งชาติ ปี 2541  สาขาวิชา
ชีววิทยา และคณะเป็นอย่างยิ่ง  และหวังว่าผลจากการดำเนินงานดังกล่าว จะเป็น
ประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท้ังในวิชาชีววิทยา และวิชาอ่ืนๆ ต่อไป

(นายรุ่ง  แก้วแดง)
      เลขาธิการสภาการศึกษา

คำนำ



โครงการวิจัยและพัฒนาเร่ืองการนำรูปแบบการสอนตามแนว  Constructivism
(การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูเครือข่ายท่ีสอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
เป็นการวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2542 –
2544)  เพ่ือมุ่งเน้นให้ครูเครือข่ายท่ีสอนวิชาชีววิทยานำรูปแบบไปใช้ในการเรียนการสอน
ในห้องเรียน และเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนท่ีเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนาให้มีความเหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรมท่ีทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ มีการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของครูเครือข่าย  ขณะเดียวกันครูเครือข่ายจัดทำวิจัย
ในช้ันเรียนของตนเองเพ่ือนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป

ผลจากการวิจัยได้ข้อค้นพบว่า ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนว
Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)  ได้ในระดับมากถึงมากที่สุด
และผลการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีมาก นักเรียนได้เรียนรู้และ
อธิบายให้กันและกัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนกว่าเดิม เน่ืองจากครูมีการประเมิน
ตามสภาพจริง

รายงานการวิจัยและพัฒนาเล่มน้ีจึงได้นำมาเผยแพร่ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถ
พัฒนารูปแบบการสอนท่ีเป็นของตนเองได้ ความสำเร็จในการดำเนินการวิจัยตลอด 3 ปี
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ครูเครือข่ายทุกท่าน และผู้บริหารโรงเรียนท่ีครูเครือข่ายสังกัด จึงขอขอบคุณทุกท่าน
ท่ีกล่าวนามไว้ ณ โอกาสน้ี

  ประดิษฐ์  เหล่าเนตร์
ผู้วิจัย

คำช้ีแจง
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โครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism
(การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)

ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายท่ีสอนวิชาชีววิทยา
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7

ตอนท่ี 1 การนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่ม
และการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครู
เครือข่าย ท่ีสอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  7

ความเป็นมา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทและสำคัญ

ยิ่งต่อวิถีชีวิตของทุกคนและการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ได้ระบุไว้ในหมวด  4   แนวการจัดการ
ศึกษาหลายมาตรา   โดยมีสาระสำคัญ คือ การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมแต่ละระดับ  ให้การศึกษาในด้านความรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญกับสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ทำได้
คิดเป็น  รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  (สสวท. , 2545 : คำนำ ) การพัฒนา
กระบวนการการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาครู
โดยเฉพาะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลต่อคุณภาพและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของผู้เรียน

อย่างไรก็ตาม สภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ ่งจากรายงานของหน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 7 (2540 : 71 ) พบว่า ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขตการศึกษา 7
อยู่ในเกณฑ์ต่ำเป็นอันดับ 2 รองจากวิชาคณิตศาสตร์  ประกอบกับผู้วิจัยคือ ครูแห่งชาติ



2

ปี 2541 สาขาวิชาชีววิทยา ได้เป็นวิทยากรของหน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 7
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การฝึกอบรมเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนการสอนแก่ครูวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีโอกาสเข้ารับการอบรม
เป็นวิทยากรแกนนำวิชาชีววิทยาของ สสวท. ท่ีจัดอบรมให้แก่ครูแกนนำวิชาชีววิทยา
เขตการศึกษา6 7 และ 8  โดยได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้เทคนิคการสอนตามแนว
Constructivism ซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และภายหลังการอบรม
ได้ติดตามครูวิทยากรแกนนำ พบว่า ได้มีการนำความรู้เก่ียวกับเทคนิคดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์น้อยมาก อีกทั้งไม่มีการขยายผลอย่างจริงจัง จึงมีแนวคิดที่จะขยายผล
การใช้เทคนิคการสอนตามแนว Constructivism สู่เพ่ือนครูอย่างจริงจังในรูปแบบการสร้าง
และพัฒนาครูเครือข่ายท่ีมีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเน่ือง

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือนำเทคนิควิธีการสอนตามแนว Constructivism มาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนวิชาชีววิทยาให้แก่ครูเครือข่าย
2. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาการเรียน

การสอนของครูเครือข่าย

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. มีครูเครือข่ายผู้สอนวิชาชีววิทยาในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา

เขตการศึกษา  7  ตลอด 3 ปี  จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน จาก 8 จังหวัด คือ  พิษณุโลก
อุตรดิตถ์ สุโขทัย  กำแพงเพชร  ตาก  เพชรบูรณ์  นครสวรรค์   และพิจิตร

2. ได้สื่อการสอนวิชาชีววิทยาที่ใช้เทคนิคการสอนตามแนว Constructivism
ของครูเครือข่ายคนละ 1 รายวิชา

เชิงคุณภาพ
1. ครูเครือข่ายมีรูปแบบเทคนิคการสอนตามแนว  Constructivism  สำหรับใช้

จัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาเป็นของตนเอง
2. ครูเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ
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3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาดีข้ึน
4. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิธีการสอนและต่อวิชาชีววิทยามากข้ึน
5.    ครูเครือข่ายมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาท่ีสามารถ

นำไปขยายผลและเผยแพร่ต่อไปได้
ดัชนีช้ีวัด
1. ครูเครือข่ายมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนและมีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการสังเกตการสอนของครูเครือข่าย สัมภาษณ์และใช้แบบ
สอบถามถามนักเรียน ครู/อาจารย์  ผู้บริหารโรงเรียน  และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน  และสามารถเรียนรู้ได้จากกลุ่มและการค้นพบ
โดยพิจารณาจาก

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 3 ปีการศึกษา
- การประเมินผลตามสภาพจริง

3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิธีการสอนและวิชาชีววิทยา  โดยพิจารณาจากผล
การสังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถาม

การจัดการเรียนการสอนตามแนว  Constructivism
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538) ได้กล่าวถึง การเรียน

การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ว่าเน้นกระบวนการท่ีนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติดว้ยตนเองเป็นสำคัญ
ครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ทำหน้าท่ีจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองมากกว่าท่ี
จะเป็นผู้บอกเล่าให้นักเรียนจดจำ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม
และส่ิงแวดล้อมท่ีนักเรียนได้รับมาแล้วก่อนเข้าสู่ห้องเรียน   การพัฒนาแนวคิดหลักของเด็ก
จะเกิดข้ึนในสมองของนักเรียน ซ่ึงอาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความเข้าใจและข้อเท็จ
จริงได้

ในการพัฒนาน้ัน เด็กจะสร้างแนวคิดอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีการสอน
ในห้องเรียน ดังน้ัน การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Constructivism จะเกิดข้ึนได้ตามเง่ือนไข
ต่อไปน้ี

1. การเรียนรู้เป็น Active Process ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตัวบุคคล  การสอนโดยวิธี
บอกเล่าเป็นแบบ Passive Process ไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาแนวคิดหลักมากนัก
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2. ความรู้ต่างๆ จะถูกสร้างข้ึนด้วยตัวของนักเรียนเอง  โดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับมา
ใหม่กับข้อมูลเก่าหรือความรู้ท่ีมีอยู่แล้วจากแหล่งต่างๆ มาเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ

3. ความรู ้และความเชื ่อของแต่ละคนจะต่างกันขึ ้นอยู ่ก ับสิ ่งแวดล้อม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็น ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการ
ตัดสินใจ และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแนวคิดใหม่

4. ความเข้าใจจะแตกต่างจากความเช่ือโดยส้ินเชิง และความเช่ือจะมีผลโดยตรง
ต่อการสร้างแนวคิดหรือการเรียนรู้

5. การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวคิดหลักของ
นักเรียนในลักษณะต่างๆ

เน่ืองจาก Constructivism ไม่มีแนวปฏิบัติหรือวิธีการสอนอย่างเหมาะสม ดังน้ัน
นักการศึกษาโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มแรกท่ีนำแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้
พบว่า มีวิธีสอน 2 วิธีท่ีใช้ประกอบกันแล้วช่วยให้แนวคิดของ  Constructivism  ประสบผล
สำเร็จในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ตามแนวทางของ Constructivism ได้เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดข้ึนด้วยตัว
ของนักเรียนเอง วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม คือ การเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery
Learning) ประกอบการเรียนรู้จากกลุ่ม (Cooperative Learning) ซ่ึงการเรียนรู้ท้ัง  2
ลักษณะ มีดังน้ี

1. การเรียนการสอนแบบค้นพบ   เป็นการเรียนการสอนลักษณะเดียวกับ
แบบการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)  ซ่ึงมีข้ันตอนในการเรียนการสอน  5  ข้ันตอน
คือ

1) การนำเข้าสู่บทเรียน  กิจกรรม ประกอบด้วย  การซักถามปัญหา ทบทวน
ความรู้เดิม กำหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในการเรียนการสอนและเป้าหมายท่ีต้องการ

2) การสำรวจ  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทดลอง การสำรวจ การสืบค้นด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์   นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติเองโดยมีครูเป็นเพียงผู้แนะนำหรือผู้เร่ิมต้น

3) การอธิบาย  กิจกรรมประกอบด้วย  การนำข้อมูล ผลการทดลองมาร่วมกัน
อภิปราย

4) การลงข้อสรุป  เป็นการสรุปเน้ือหาหรือข้อมูลการทดลองเพ่ือให้เห็นถึง
ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการ  และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน
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จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสปรับแนวความคิดหลักของตนเองในกรณีท่ีไม่สอดคล้องกับ
ความคิดของตนเอง

5) การประเมินผล  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนตรวจสอบแนวคิดหลัก
ท่ีตนเองได้เรียนรู้มาแล้ว โดยการประเมินผลด้วยตนเอง ท้ังน้ี จะรวมถึงการประเมินผล
ของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย

2. การเรียนการสอนแบบเรียนรู้จากกลุ่ม  เป็นกระบวนการเรียนการสอน
ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างทักษะของการอยู่ร่วมกันในสังกัด และทักษะในด้าน
เน้ือหาวิชาการต่าง ๆ เป็นการเรียนการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นสำคัญ โดยจัดให้นักเรียน
ท่ีมีความสามารถต่างกันเรียนและทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มๆ ละ 2-4 คน โดยมีจุดหมาย
เดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  ผู้เรียนเก่งจะช่วยผู้เรียนอ่อนกว่า
และต้องยอมรับซ่ึงกันและกันเสมอ ความสำเร็จของกลุ่มข้ึนอยู่กับสมาชิกภายในกลุ่ม
โดยบทบาทของครูผู้สอน  จะเป็นดังน้ี

1) จัดเตรียมแหล่งความรู้สำหรับนักเรียนค้นคว้า หาวัสดุอุปกรณ์ท่ีนักเรียน
ต้องใช้ร่วมกัน

2) จัดเตรียมแบบฝึก (Work Sheet) หรือมอบหมายงานท่ีต้องทำร่วมกันในกลุ่ม
3)   จัดกลุ่มนักเรียนโดยเฉล่ียความรู้   ความสามารถให้แต่ละกลุ่มใกล้เคียงกัน

เช่น  สมาชิกในกลุ่มมี 4 คน ควรเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน อีก 2 คนอาจจะ
เรียนอ่อนหรือค่อนข้างอ่อน และประการสำคัญท่ีต้องคำนึงถึง คือ ด้านความประพฤติของ
นักเรียนในกลุ่ม ไม่ควรจัดให้นักเรียนท่ีมีความประพฤติเบ่ียงเบน หรือไม่ค่อยสนใจใน
การเรียนอยู่รวมกันทั้งหมด ต้องเฉลี่ยเข้ากลุ่มต่างๆ  กลุ่มนี้อาจจัดเป็นกลุ่มที่ถาวร
หรือเปล่ียนไปตามความเหมาะสมก็ได้ เช่น 1 เดือนสลับปรับเปล่ียนคร้ังหน่ึง

4) ครูควรปูพ้ืนฐานทักษะเบ้ืองต้นให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น
จัดกลุ่มอย่างรวดเร็ว ทำงานในกลุ่มของตนเอง ไม่รบกวนกลุ่มอ่ืน ผลัดเปล่ียนการทำ
บทบาทหน้าท่ี แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โต้ตอบ อภิปราย ยอมรับฟังความคิดเห็น มีน้ำใจ
แบ่งวัสดุอุปกรณ์ใช้ร่วมกัน

5) วางแผนการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น
- จากการสังเกต และการสอบถามจากผู้สอน
- จากแบบสำรวจตนเอง
- จากแบบสำรวจของกลุ่ม
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สำหรับวิธีการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกลุ่มนั้น มีหลากหลาย  เช่น
Jigsaw, Teams-Games-Tournament (TGT) , Student Teams-Achievement
Division (STAD) , Team Assisted Individualization (TAI) , Learning Together (LT) ,
Group Investigation (GI) ,Think-Pair-Square , Think-Pair-Share Pair  Check , Three-
Step-Interview , Number Head Together ฯลฯ  โดยมีวิธีท่ีนิยมใช้อยู่ 6  วิธี  คือ

1) Jigsaw
2) Teams-Games-Tournament (TGT)
3) Student Teams-Achievement Division (STAD)
4) Team Assisted Individualization (TAI)
5) Learning Together (LT)
6) Group Investigation (GI)

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละวิธีโดยสังเขป  เป็นดังน้ี
1. แบบ Jigsaw

ข้ันท่ี 1  : ครูแบ่งหัวข้อท่ีจะเรียนเป็นหัวข้อย่อยๆ ให้เท่ากับจำนวนสมาชิกในกลุ่ม
ข้ันท่ี 2 : จัดกลุ่มนักเรียนโดยให้มีความสามารถคละกันภายในกลุ่มเป็น

Home Groups  กลุ่มละ 3-4  คน  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
อ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ีตน ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน  เช่น

นักเรียน A1 อ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ี 1
นักเรียน A2 อ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ี 2
นักเรียน A3 อ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ี 3
นักเรียน A4 อ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ี 4

ข้ันท่ี 3 : Expert Groups นักเรียนท่ีอ่านหัวข้อย่อยเดียวกันมาน่ังด้วยกัน
เพ่ือทำงาน ซักถาม และทำกิจกรรมกลุ่ม Expert Groups ตัวอย่าง

คนท่ี 1 อ่านโจทย์
คนท่ี 2 จดบันทึกข้อมูลสำคัญท่ีโจทย์กำหนดให้

อธิบายว่าโจทย์  ต้องการให้อะไร
คนท่ี 3 คำนวณหาคำตอบ
คนท่ี 4 สรุปทบทวนข้ันตอนท้ังหมด

ตรวจสอบคำตอบอีกคร้ัง
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เมื่อนักเรียนทำแต่ละข้อเสร็จแล้ว ให้นักเรียนหมุนเวียน
เปล่ียนหน้าท่ีกัน แล้วทำโจทย์ข้อถัดไปจนครบทุกข้อ

ข้ันท่ี 4 : นักเรียนแต่ละคนใน Expert Groups กลับมายังกลุ่มเดิม (Home
Groups) ของตนเอง แล้วผลัดกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
เร่ิมจากหัวข้อย่อยท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ

ข้ันท่ี 5 : ทำการทดสอบ (Quiz)  หัวข้อย่อยท่ี 1-4  แก่นักเรียนทุกคนท้ังห้อง
(สอบเด่ียว)  แล้วนำคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
มารวมกันเป็น “คะแนนกลุ่ม”

ข้ันท่ี 6 : กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดในการสอบคร้ังน้ี จะติดประกาศเป็นมุม
จดหมายของห้อง

2. แบบ Teams-Games-Tournaments (TGT)
ข้ันท่ี 1 : ครูทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วคร้ังก่อนด้วยการซักถาม

และอธิบายตอบข้อสงสัยของนักเรียน
ข้ันท่ี 2 : จัดกลุ่มแบบคละกัน (Home Teams) กลุ่มละ 3-4 คน
ข้ันท่ี 3 : แต่ละทีม ศึกษาหัวข้อท่ีเรียนจากแบบฝึก (Work Sheet and

Answer Sheet) นักเรียนแต่ละคนทำหน้าท่ีและปฏิบัติตาม
กติกาของ Cooperative   Learning  เช่น  เป็นผู้จดบันทึก ผู้คำนวณ
ผู้สนับสนุน เป็นต้น เม่ือสมาชิกทุกคน เข้าใจและสามารถ
ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องทุกข้อ ทีมจะเร่ิมทำการแข่งขันตอบปัญหา

ข้ันท่ี 4 : การแข่งขันตอบปัญหา (Academic Games Tournament)
4.1 ครูเป็นผู้จัดกลุ่มใหม่ แบ่งตามความสามารถของนักเรียน เช่น

โต๊ะท่ี 1 แข่งขันนักเรียนในกลุ่มเก่ง
โต๊ะท่ี 2 และ 3 แข่งขันนักเรียนในกลุ่มปานกลาง
โต๊ะท่ี 4 แข่งขันนักเรียนในกลุ่มอ่อน

4.2 ครูแจกคำถามนักเรียน จำนวน 10 คำถามให้ทุกโต๊ะ
(เป็นคำถามเหมือนกันทุกโต๊ะ)

4.3 นักเรียนเปล่ียนกันหยิบซองคำถามทีละ 1 ซอง (1 คำถาม)
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อ่านคำถามแล้ววางลงกลางโต๊ะ
4.4 นักเรียน 3 คนท่ีเหลือ คำนวณหาคำตอบ จากคำถามท่ีอ่าน

ในข้อ 4.3 เขียนคำถามลงในกระดาษคำตอบท่ีแต่ละคนมีอยู่
4.5 นักเรียนท่ีทำหน้าท่ีอ่านคำถามจะเป็นคนให้คะแนน

โดยมีกติกาให้คะแนน ดังน้ี
- ผู้ตอบถูกคนแรก จะได้ 2 คะแนน
- ผู้ตอบถูกคนต่อไป จะได้คนละ 1 คะแนน
- ถ้าตอบผิด ให้ 0 คะแนน

4.6 ทำข้ันตอน 4.3-4.5 โดยผลัดกันอ่านคำถามจนกว่าคำถาม
จะหมด

4.7 นักเรียนทุกคนรวมคะแนนของตัวเอง โดยทุกคนควรได้ตอบ
คำถามเท่า ๆ กัน จัดลำดับของคะแนนท่ีได้ ซ่ึงกำหนดโบนัส
ของแต่ละโต๊ะ ดังน้ี
โบนัส
ผู้ให้คะแนนชุดท่ี 1 ประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส 10 แต้ม
ผู้ให้คะแนนชุดท่ี 2 ประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส   8 แต้ม
ผู้ให้คะแนนชุดท่ี 3 ประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส   6 แต้ม
ผู้ให้คะแนนน้อยท่ีสุด ประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส 4 แต้ม

ข้ันท่ี 5 : นักเรียนกลับมากลุ่มเดิม (Homes Team) รวมแต้มโบนัสของ
ทุกคน ทีมใดท่ีมีแต้มโบนัสสูงสุด จะให้รางวัลหรือติดประกาศ
ไว้ในมุมข่าวของห้อง

3. แบบ Student Teams-Achievement Division (STAD)
ข้ันท่ี 1-3 : มีลักษณะเหมือนกับแบบ TGT คือ

- จัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ แบบคละกัน กลุ่มละ 3-4 คน
- ใช้แบบฝึกหัด (worksheet) ชุดเดียวกับ TGT
STAD ต่างกับแบบ TGT ตรงท่ี
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ข้ันท่ี 4 : สำหรับ STAD นักเรียนแต่ละคนจะทำการทดสอบแทนการแข่งขัน
ตอบปัญหา

ข้ันท่ี 5 : ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดจากการทดสอบจะติดประกาศไว้ในมุม
จดหมายข่าวของห้อง

4. แบบ Teams-Assisted Individualization (TAI)
ข้ันท่ี 1 : จัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ แบบคละกัน กลุ่มละ 2-4 คน
ข้ันท่ี 2 : ครูอธิบายทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้ว และให้นักเรียนแต่ละคน

ทำแบบฝึกหัดท่ี 1 (worksheet No.1) ท่ีครูเตรียมไว้แล้ว
ข้ันท่ี 3 : ให้นักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่มของตนเอง

- แลกเปล่ียนแบบฝึกหัดท่ี 1 เพ่ือตรวจสอบ อธิบายข้อสงสัย
- ถ้านักเรียนคู่ใดทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง 75% ข้ึนไป
ให้ทำแบบฝึกหัดท่ี 2 (worksheet No.2)
- ถ้านักเรียนคนใดคนหน่ึงหรือท้ังคู่ ทำแบบฝึกหัดท่ี 1 ได้
แต่น้อยกว่า 75% ให้นักเรียนท้ังคู่ทำแบบฝึกหัดชุดท่ี 3 หรือ 4
จนกว่าจะทำได้ถูกต้อง 75% ข้ึนไปจึงจะผ่าน

ข้ันท่ี 4 : นักเรียนทุกคนทำการทดสอบ คะแนนท่ีได้จากการทดสอบของ
นักเรียน  แต่ละคนจะนำมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่มหรือใช้คะแนน
เฉล่ีย ในกรณีท่ีสมาชิกในกลุ่มมีจำนวนไม่เท่ากัน

ข้ันท่ี 5 : กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะติดประกาศไว้ท่ีมุมข่าวหน้าห้อง
5. แบบ Learning Together (LT)

วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับการสอนเร่ือง รูปทรงเลขาคณิตหรือการทำงานท่ีมี
การทำ การทดลองมาเก่ียวข้อง โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

ข้ันท่ี 1 : ครูและนักเรียน อภิปรายและสรุปเน้ือหา
ข้ันท่ี 2 : แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มคละกัน กลุ่มละ 4-5 คน ครูแจกใบงานกลุ่มละ

1 แผ่น   (ถ้ามีอุปกรณ์ไม่พอ ให้นักเรียนใช้ระบบการเวียนฐาน)
ข้ันท่ี 3 : แบ่งหน้าท่ีของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ดังน้ี

คนท่ี 1 : อ่านโจทย์หรือคำส่ังให้ดำเนินงาน
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คนท่ี 2 : ฟังโจทย์ ดำเนินงานและจดบันทึกข้อมูล
คนท่ี 3 : อ่านคำถามและหาคำตอบ
คนท่ี 4 : ตรวจคำตอบ (ข้อมูล)

ข้ันท่ี 4 : แต่ละกลุ่มส่งกระดาษคำตอบเพียงแผ่นเดียว นับเป็นกิจกรรม
ท่ีสำเร็จ
- แต่ละกลุ่มส่งงาน 1 ช้ิน ผลงานท่ีเสร็จแล้วเป็นผลงานท่ีทุกคน
  ยอมรับ ซ่ึงทุกคนในกลุ่มได้คะแนนเท่ากัน
- กำหนดเกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน
  เพราะนักเรียนจะเป็นผู้ให้คะแนน ถ้ามีปัญหาครูจึงให้คำแนะนำ

ข้ันท่ี 5 : ปิดประกาศชมเชยกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุด
6. Group Investigation (GI)

ข้ันท่ี 1 : ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ทบทวนบทเรียนท่ีสอน
ข้ันท่ี 2 : แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 2 – 4 คน แบ่งเร่ืองท่ีสอนเป็นข้อย่อย

แต่ละหัวข้อจะเป็นใบงานท่ี 1 ใบงานท่ี 2 ใบงานท่ี 3 เป็นต้น
ข้ันท่ี 3: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกทำเพียงหัวข้อเดียว (ใบงานเพียงใบเดียว)

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อนเลือกหัวข้อก่อนการทำใบงาน
อาจจะให้นักเรียนในกลุ่มแบ่งกันหาคำตอบ และนำคำตอบท้ังหมด
มารวมเป็นคำตอบท่ีสมบูรณ์

ข้ันท่ี 4 : นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเร่ืองจากใบงานท่ีได้จนเป็นท่ี
เข้าใจของทุกคนในกลุ่ม

ข้ันท่ี 5 : ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลเร่ิมต้ังแต่กลุ่มท่ีทำจากใบงานท่ี 1 จนถึง
ใบงานสุดท้าย โดยให้คำชมเชยและรางวัลแก่กลุ่มท่ีถูกต้องท่ีสุด

หมายเหตุ การสอนแบบ  Cooperative Learning  ควรเร่ิมวิธีสอนแบบ  Team
Assisted Individualization (TAI) ไม่ควรเร่ิมวิธีสอนแบบ  Jigsaw
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วิธีดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน
โครงการนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism  (การเรียนรู้จากกลุ่ม

และการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายที่สอน
วิชาชีววิทยา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 น้ี  เป็นภารกิจของครู
แห่งชาติ  ปี  2541  สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
ให้สามารถนำเทคนิคการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและ
การค้นพบ) มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยในปีแรก ครูแห่งชาติสาขาวิชาชีววิทยาและคณะจะรับสมัคร
และคัดเลือกครูเครือข่ายจำนวน 15 คน  จัดทำคู่มือท่ีเป็นรูปแบบเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาโดยเน้นรูปแบบการสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้จากกลุ่ม
(Cooperative  Learning) และเรียนรู้จากการค้นพบ (Discovery  Learning) มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 4 วันเพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ครูเครือข่าย  รวมท้ัง
ฝึกปฏิบัติการผลิตส่ือ(แผนการจัดการเรียนรู้) ท่ีเน้นเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนว Constructivism
คนละ 1 บท  และทำการพัฒนาและ
เข ียนแผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ตาม
แนวทางดังกล่าวเพิ่มเติมให้ครบ 1
รายวิชาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
ปฏิบัติการ ตลอดจนทดลองปฏิบัติการ
สอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู ้
ท่ีสร้างข้ึน  โดยระหว่างการดำเนินงาน
ของครูเครือข่ายนั ้น ครูแห่งชาติและคณะจะทำหน้าที ่ในการนิเทศ ติดตามผล
การดำเนินงานท่ีโรงเรียนของครูเครือข่าย  ตลอดจนจัดเวทีให้ครูเครือข่ายท้ัง 15 คน
ได้มีโอกาสพบปะ  แลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูเครือข่ายเขียนข้ึน พร้อมท้ังจัดประชุม
สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปบทเรียนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำการปรับปรุงและพัฒนา
สื่อเทคนิคการสอนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของห้องเรียน
และพร้อมท่ีจะดำเนินงานเพ่ือขยายผลแก่ครูเครือข่ายในปีท่ี 2   ซ่ึงครูเครือข่ายปีท่ี 1 ท้ัง
15 คนจะต้องสร้างและขยายผลเพ่ือพัฒนา ครูเครือข่ายของตนเองต่อในอัตรา 1 ต่อ 3
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ตามแนวทางท่ีได้วางแผนการดำเนินงานร่วมกับครูแห่งชาติ โดยครูเครือข่ายปีท่ี 1 ท้ัง 15
คนจะทำหน้าท่ีเป็นวิทยากรพ่ีเล้ียง  ครูแห่งชาติและคณะจะทำหน้าท่ีตรวจเย่ียมและนิเทศ
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานของครูเครือข่ายท้ังปีท่ี 1 และ 2 เป็นระยะๆ
อย่างต่อเน่ือง  และในปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายน้ัน ครูเครือข่ายท้ังปีท่ี 1และ 2 จะทำการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองใหม่พร้อมทดลองปฏิบัติจริงควบคู่กับ
การดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นระยะๆ  และจัดแสดงผลงานเผยแพร่สู่เพ่ือนครูและสาธารณชนเม่ือส้ินสุดโครงการ
ในปีท่ี 3 พร้อมกัน

สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละปี   เป็นดังน้ี
ปีท่ี 1

1. ประชุมคณะทำงาน เพ่ือวางแผนและกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน
2. รับสมัครและคัดเลือกครูเครือข่ายที่มีความสนใจ และตั้งใจที่จะพัฒนา

การเรียนการสอน และเป็นครูแกนนำของ สสวท. ครูแม่แบบของเขตการศึกษา 7
หรือครูท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการผลิตส่ือและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา

3. แจ้งต้นสังกัด
4. จัดทำคู่มือที่เป็นรูปแบบเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

วิชาชีววิทยาตามแนว Constructivism โดยเน้นรูปแบบการสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้
จากกลุ่ม (Cooperative  Learning) และเรียนรู้จากการค้นพบ (Discovery  Learning)

5. ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูเครือข่ายก่อนดำเนินโครงการ
โดยเพิ่มข้อมูลจากการตรวจเยี่ยม แบบสอบถามนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน
รวมท้ังสังเกตการสอน

6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 4 วัน ให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนว Constructivism  และให้ครูเครือข่ายทุกคนได้ฝึกปฏิบัติใน
การผลิตส่ือ(แผนการจัดการเรียนรู้)ให้ได้รายวิชาละ 1 บท เพ่ือเป็นตัวอย่างและกลับไปสร้าง
และเขียนต่อให้ได้ครบ 1 รายวิชาพร้อมทดลองปฏิบัติการสอนจริงท่ีโรงเรียนของตนเอง

7. ครูแห่งชาติและคณะทำการติดตาม และนิเทศการดำเนินงานของครู
เครือข่ายท้ัง 15 คน
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8. จัดประชุมสัมมนาคร้ังท่ี 1 เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การใช้จริงในห้องเรียน ร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน

9. ครูเครือข่ายปรับปรุงส่ือ(แผนการจัดการเรียนรู้)ของตนเอง พร้อมท้ังทดลอง
ปฏิบัติการสอนต่อไป

10. ครูแห่งชาติและคณะทำการติดตาม และนิเทศการดำเนินงาน
11. จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและสรุป

บทเรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน
12. ครูเครือข่ายปรับปรุงสื่อ(แผนการจัดการเรียนรู้)ของตนเองให้มี

ความสมบูรณ์และเหมาะสมอีกคร้ังสำหรับนำไปใช้เป็นต้นแบบเพ่ือขยายผลสู่ครูเครือข่าย
ในปีท่ี 2

13. หาคุณภาพของส่ือ(แผนการจัดการเรียนรู้) ต้นแบบของครูเครือข่าย
โดยผู้เช่ียวชาญและปรับปรุง

14. ครูเครือข่ายปีท่ี 1 แจ้งรายช่ือครูเครือข่ายปีท่ี 2
ปีท่ี 2

1. ประชุมครูเครือข่ายปีท่ี 1 เพ่ือวางแผนการดำเนินงานพัฒนาครูเครือข่าย
ปีท่ี 2

2. จัดทำคู่มือสำหรับการพัฒนาครูเครือข่ายปีท่ี 2
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูเครือข่ายปีท่ี 2 จำนวน 43  คน ใช้เวลา 3 วัน

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว Constructivism
และให้ครูเครือข่ายปีที่ 2 ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติในการผลิตสื่อ(แผนการจัดการเรียนรู้)
ให้ได้รายวิชาละ 1 บทสำหรับใช้เป็นตัวอย่างในการนำกลับไปสร้างและเขียนต่อให้ได้ครบ
1 รายวิชาพร้อมทดลองปฏิบัติการสอนจริงท่ีโรงเรียนของตนเอง  โดยดำเนินการ ดังน้ี

1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ประกอบด้วย คู่มือและสื่อ
(แผนการจัดการเรียนรู้)ต้นแบบของครูแห่งชาติ  ส่ือ(แผนการจัดการเรียนรู้) ต้นแบบ
และผลงานของครูเครือข่ายปีท่ี 1 ตลอดจนตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2) ครูเครือข่ายปีที่ 1 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ
และปรึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติของครูเครือข่ายปีท่ี 2 ท่ีมีการแบ่งกลุ่มตามรหัสวิชาท่ีครู
เครือข่ายแต่ละคนรับผิดชอบสอนท่ีโรงเรียน
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3) จัดแสดงผลงานของครูเครือข่ายปีท่ี 1 และผลงานของนักเรียนท่ีเกิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว Constructivism  ของครูเครือข่าย

4. ครูเครือข่ายปีที ่ 1 เป็นพี ่เลี ้ยงให้คำแนะนำ ดูแลการเขียนสื ่อ
(แผนการจัดการเรียนรู้)   และนิเทศการทดลองปฏิบัติการจริงของครูเครือข่ายของตนเอง

5. ครูแห่งชาติและคณะทำการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าใน
การดำเนินงาน

6. ครูเครือข่ายปีท่ี 2 ปรับปรุงส่ือ(แผนการจัดการเรียนรู้)ของตนเองพร้อมท้ัง
ทดลองปฏิบัติการสอนต่อไป

ปีท่ี 3
1. จัดประชุมสัมมนาครูเครือข่ายปีท่ี 1และ 2  เพ่ือ

1) รายงานผลการดำเนินงาน สรุปบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน

2) จัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของครูเครือข่ายในด้าน
การพัฒนาการเรียนการสอน และผลงานของนักเรียน

3) ให้ครูเครือข่ายท้ังปีท่ี 1 และ 2   เลือกแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเห็นสมควร
ปรับปรุง/พัฒนาใหม่ให้เหมาะสมย่ิงข้ึนจำนวน  3 แผน  รวมท้ังวางแผนการทำวิจัยใน
ช้ันเรียนและเตรียมดำเนินการ

4) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีที่ 3 และวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกัน

2. จัดอบรมสัมมนา เร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน  1 วัน
3.  ครูเครือข่ายแลกเปล่ียนแผนการสอนเพ่ือตรวจทานแผนการจัดการเรียนรู้

ซ่ึงกันและกัน พร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
4. ครูเครือข่ายดำเนินงานตามแผน
5.  ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยในช้ันเรียนร่วมกัน  1 วันพร้อมท้ังเตรียมการจัดงาน
ประชุมวิชาการของครูแห่งชาติ ปี 2541  ระหว่างวันท่ี 8-9 ตุลาคม 2544 ท่ีโรงเรียนราชวินิต
บางแก้ว สมุทรปราการ

6. ครูแห่งชาติจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
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ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานพัฒนาครูเครือข่ายผู้สอนวิชาชีววิทยาให้มีความรู้และสามารถ

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จาก
กลุ่มและการค้นพบ) ตามโครงการดังกล่าวน้ี ในภาพรวมมีผลท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม
คือ

1. ครูเครือข่ายผู้สอนวิชาชีววิทยาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา 7 จำนวน 52  คน จาก 8 จังหวัด ได้แก่  พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และพิจิตร มีสื่อ(แผนการจัดการเรียนรู้)
วิชาชีววิทยาที่ใช้เทคนิคการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่ม
และการค้นพบ)ของตนเอง 1 รายวิชาท่ีมีการปรับปรุงเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีความเหมาะสมกับเน้ือหาและสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกำหนดและสามารถ
นำไปขยายผลและเผยแพร่ต่อไปได้

2. ครูเครือข่ายทุกคนมีความกระตือรือร้นและเปลี่ยนแปลงการจัดกระบวน
การเรียนการสอนใหม่ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบต่างๆ ตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการการค้นพบ)
ส่งผลให้นักเรียนมีความต่ืนตัว สนุกกับกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันเรียน กล้าคิด กล้าแสดงความเห็น ยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน
รวมท้ังทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาดีข้ึน ตลอดจนมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิธีการสอนและต่อวิชาชีววิทยา

เม่ือพิจารณารายละเอียดของการนำเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนว Constructivism  (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) มาพัฒนาการเรียน
การสอนของครูเครือข่ายท้ัง 52 คนแล้ว จะเห็นว่า ส่ือ(แผนการจัดการเรียนรู้) ของครู
เครือข่ายผู้สอนวิชาชีววิทยาทุกรหัสวิชา และทุกระดับชั้นได้มีการผสมผสานเทคนิค
วิธีการสอนแบบต่างๆ ตามแนว Constructivism อย่างหลากหลายในแต่ละแผน
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกำหนด ซ่ึงการเลือกและใช้
เทคนิคแบบใดน้ันจะข้ึนอยู่กับสภาพของเน้ือหาแต่ละระดับและศักยภาพของนักเรียน
ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละเทคนิควิธี  และเมื่อ
พิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนต่อนักเรียนแล้ว จะเห็นว่า เทคนิคการสอนแต่ละแบบน้ันทำให้
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ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แตกต่างกันไป เช่น เทคนิคแบบ Jigsaw จะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม
และมีความม่ันใจต่อการเรียนมากข้ึน ได้แสดงความคิดเห็น ร่วมอธิบาย ช่วยเหลือเก้ือกูล

กันและมีปฏิสัมพันธ์กัน  ส่วนเทคนิค
แบบร่วมคิดจะทำให้นักเรียน มีโอกาส
ร่วมกันคิด ร่วมกันลงความเห็น แล้วนำ
มาเขียนเป็นแผนผังมโนมติของกลุ่ม
สำหรับเทคนิควิธีสอนแบบ Discovery
Learning จะเป็นการเปิดโอกาสให้
น ักเร ียนได ้แสดงออกถึงความร ู ้
ความสามารถในเชิงความคิดสร้างสรรค์
ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และจากกลุ่ม และหากใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD ก็จะทำให้นักเรียนเรียนรู้จากกลุ่ม
อย่างง่ายๆ ซ่ึงสะดวกต่อการจัดกิจกรรม เป็นต้น  อย่างไรก็ตามเทคนิคการสอนทุกวิธี
เมื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนแล้ว ผลที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านความรู้ มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ มีความสามัคคี
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเป็นประชาธิปไตย และได้แสดงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ในกลุ่มด้วยความภาคภูมิใจ  ตลอดจนสามารถพัฒนาความคิดของนักเรียนให้รู้จักคิดเป็น
ทำเป็น และแก้ไขปัญหาท่ีพบด้วยตนเองได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้  ยังมีเสียงสะท้อนของนักเรียนในการเรียนวิชาชีววิทยาจากครู
เครือข่ายว่า เรียนสนุกได้ฝึกบทบาทของการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีการยอมรับฟังความคิด
เห็นซ่ึงกันและกัน พอใจในผลการเรียนของตนเองและภูมิใจในช้ินงาน/รายงานของตนเอง/
กลุ่ม ครูใช้รูปแบบการสอนและการประเมินผลการเรียนท่ีหลากหลายทำให้มีความต่ืนตัว
อยู่ตลอดเวลา  มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนในช้ัน รวมท้ังได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง
และจากกลุ่ม ได้ทำโครงงานและฝึกกระบวนการคิด  วิเคราะห์ อภิปรายผล ทำให้จำได้ดี
กว่าฟังครูสอนเพียงอย่างเดียว



17

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แม้ว่าผลจากการดำเนินงานพัฒนาครูเครือข่ายตามโครงการดังกล่าว จะบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ก็ตาม  แต่ระหว่างดำเนินงานตลอดท้ัง 3 ปี มีปัญหา/อุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของนักวิจัยคือ ครูแห่งชาติ  ปี 2541
สาขาวิชาชีววิทยา การดำเนินงานของครูเครือข่าย  ตลอดจนการขยายเครือข่ายของครู
เครือข่ายปีท่ี 1 ซ่ึงปัญหาบางเร่ืองได้มีการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานไปพร้อมๆ
กับดำเนินงานระยะต่อไป และบางปัญหาเพียงแต่เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
ซ่ึงสามารถประมวลและสรุปได้ ดังน้ี

ปัญหา   แนวทางแก้ไข

- จัดประชุมครูเครือข่ายปีที่ 1 และปีที่ 2
บ่อยครั ้งขึ ้น และได้นำผลการวิจัยของครู
เครือข่ายบางคนที่เป็นผลงานที่ดีมาเผยแพร่
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน พร้อมกับ
ให้คำแนะนำทางจดหมายทำให้ผลการเรียนรู้
ในการทำวิจัยในช้ันเรียนได้ผลดีข้ึนในระดับหน่ึง

2. การดำเนินงานของครูเครือข่ายในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีท่ี 3

ครูเครือข่ายมีการวางแผนและดำเนิน
การวิจัยในช้ันเรียนยังไม่เป็นรูปธรรม

1.  การดำเนินงานตามโครงการ
การนิเทศ  ติดตาม ครูเครือข่าย ซ่ึงมีหลาย

จังหวัด ทำให้ต้องเดินทางไกล และใช้เวลา
หลายวันกว่าจะครบทุกคน แต่การนิเทศ
ติดตามเป็นสิ่งที่ดี จะได้ทราบผลการจัดการ
เรียนการสอนของครูเครือข่าย  ได้ทราบข้อมูล
จากนักเรียนและฝ่ายบริหาร

-ได้ใช้วิธีการนิเทศ ติดตาม หลายวิธี เช่น
จดหมาย โทรศัพท์ เป็นต้น
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ตอนท่ี 2  กรณีตัวอย่างผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการ

I. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่ม
และการค้นพบ)  ของครูเครือข่าย

1. ครูสมบัติ  การจนารักพงค์  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  จังหวัดพิจิตร
รายวิชาชีววิทยา  ว 042 เร่ือง การจัดกิจกรรมเกมส์ชีววิทยาและโครงงาน
วิทยาศาสตร์  จำนวน 3 คาบ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

สาระสำคัญ
การท่ีนักเรียนสามารถนำความรู้ต่างๆ มาบูรณาการคิดสร้างสรรค์งานใหม่ได้น้ัน

แสดงว่า  นักเรียนมีความสามารถถึงข้ันสังเคราะห์งานใหม่ได้ น่ันคือ ข้ันท่ี 5 ของ Bloom
แล้ว และเม่ือนักเรียนนำเสนอผลงานและมีการประเมินผลผลงานตนเองและของเพือ่น
น่ันหมายถึงว่านักเรียนได้ผ่านข้ันท่ี 6 ซ่ึงเป็นข้ันสุดท้ายของ Bloom คือ นักเรียนสามารถ
ตัดสินและประเมินค่าได้ ซ่ึงลักษณะต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยทำให้เป็นนักคิดนักสร้างได้ต่อไป
จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ปลายทาง
1. นำความรู้ต่างๆ มาบูรณาการคิดสร้างสรรค์งานใหม่ได้

จุดประสงค์นำทาง
1. นำความรู้มาคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้
2. ให้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
3.  ทำงานเป็นหมู่คณะได้
4. นำเสนอผลงานได้
5. ประเมินผลงานได้

ภาระงาน
เกมส์ชีววิทยาหรือโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบวนการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ Number Head Together
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ข้ันนำ
ครูสนทนากับนักเรียนถึงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน

ในปีการศึกษาท่ีแล้ว และการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการในวันรักโรงเรียนของนักเรียน
ท่ีเรียนชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ข้ันสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ประมาณ 8-9 กลุ่ม ตามความสนใจ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาตัวอย่างรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  รายงาน

เกมส์ชีววิทยาและตัวอย่างแผงแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ และทำใบงานที่ 10.1
การสร้างสรรค์เกมส์ชีววิทยาหรือโครงงานวิทยาศาสตร์

3.    นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและออกแบบจัดทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
หรือเกมส์ชีววิทยา นำเสนอ ปรึกษาครูผู้สอน ให้ข้อเสนอแนะ

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเกมส์ชีววิทยา
5. นักเรียนจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์และเกมส์ชีววิทยาในวันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติของโรงเรียน
6. นักเรียนและครู ประเมินผลงานตามเกณฑ์ในแบบประเมิน
ข้ันสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและเพิ่มเติมสิ่งที่ควรแก้ไข  และพัฒนาโครงงาน

วิทยาศาสตร์หรือเกมส์ชีววิทยาต่อไป
ส่ือการเรียนการสอน

1. ใบงานท่ี 10.1
2. ตัวอย่างรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
3. ตัวอย่างรายงานเกมส์ชีววิทยา
4. ตัวอย่างแผงแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูควรมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่ 10.1 ล่วงหน้า นอกเวลาเรียนและ

ในการศึกษาตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์และเกมส์ชีววิทยาให้ศึกษาได้จากห้อง
โครงงานวิทยาศาสตร์และห้องพิพิธภัณฑ์พืชได้ตลอดเวลา เนื่องจากนักเรียนต้องใช้
เวลาศึกษาและค้นคว้าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ทันและสมบูรณ์  ควรมอบหมายล่วงหน้า
อย่างน้อย 2-3 เดือน
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การวัดผลประเมินผล
ประเมินการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเกมส์ชีววิทยา

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ผลจากการประเมินการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเกมส์ชีววิทยา

ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 60%
เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล

แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเกมส์ชีววิทยา
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ใบงานท่ี 10.1
การสร้างสรรค์เกมส์ชีววิทยาหรือโครงงานวิทยาศาสตร์

คำช้ีแจง
ให้นักเรียนวางแผนและออกแบบดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเกมส์

ชีววิทยา จากความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาหรือสนใจที่ต้องการศึกษาในวิชาชีววิทยา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(วิธีการทางวิทยาศาสตร์)ในการศึกษาค้นคว้า
พร้อมจัดทำรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์หรือรายงานเกมส์ชีววิทยา และนำเสนอผลงาน
รวมท้ังจัดแสดงในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซ่ึงตรงกับวันท่ี  18  สิงหาคม  2542 ท่ีโรงเรียน
โดยมีประเด็นการประเมินดังน้ี

1. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเกมส์ชีววิทยา (20 คะแนน)
1.1 ความคิดสร้างสรรค์  5 คะแนน
1.2 ทักษะการวางแผนออกแบบ   5 คะแนน
1.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู้   5 คะแนน
1.4 การนำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเกมส์ไปประยุกต์ใช้   5 คะแนน

2. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเกมส์ชีววิทยา  (10 คะแนน)
2.1 รูปแบบของรายงาน  2 คะแนน
2.2 ความเข้าใจในเน้ือหา  5 คะแนน
2.3 การใช้ภาษา  3  คะแนน

3. การเสนอผลงาน  (10 คะแนน)
3.1 ความน่าสนใจของการนำเสนอ  4 คะแนน
3.2 การใช้ภาษา   3 คะแนน
3.3 ความพร้อมในการนำเสนอ  3 คะแนน



22

2. ครูเรณู  มาย้าย   โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รายวิชาชีววิทยา ว 441  เร่ือง การเคล่ือนท่ีของสารผ่านเซลล์  จำนวน  2 คาบ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

สาระสำคัญ
การเคล่ือนท่ีของสารผ่านเซลล์เป็นการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลของสารจากบริเวณ

ท่ีมีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณท่ีมีความเข้มข้นต่ำกว่าจนท้ังสองบริเวณมีความเข้มข้น
เท่ากัน กิจกรรมการเคล่ือนท่ีของสารผ่านเซลล์ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการแพร่
และทำกิจกรรมการแพร่ของสารบางชนิดผ่านเข้าและออกเซลล์พืชโดยผ่านเยือ่หุ้มเซลล์ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ปลายทาง
1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเคล่ือนท่ีของสารผ่านเซลล์
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการกระบวนการและปัจจัยของสารผ่านเซลล์

จุดประสงค์นำทาง
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสารท่ีจะเคล่ือนท่ีหรือเกิดการแพรไ่ด้น้ัน

จะต้องอยู่ในรูปของโมเลกุลหรือไอออน
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการแพร่ได้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมการแพร่ของสารบางชนิดผ่านเข้า

และออกจากเซลล์พืชโดยผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ได้
เนื้อหาย่อย

การเคล่ือนท่ีของสารผ่านเซลล์
การแพร่ (diffusion) หมายถึง กระบวนการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารจาก

บริเวณท่ีมีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารต่ำกวา่จนท้ังสองบริเวณ
มีความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของสารเท่ากัน

ความสำคัญของกระบวนการแพร่
1. ทำให้เซลล์ได้รับสารอาหาร
2. ทำให้เซลล์ได้รับก๊าซออกซิเจน
3. ทำให้เซลล์กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้
4. ทำให้รากของพืชได้รับแร่ธาตุท่ีต้องการ
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การออสโมซิส เป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อโดยเลือกผ่านจากบริเวณที่มี
ความเข้มข้นของน้ำมากไปยังบริเวณท่ีมีความเข้มข้นน้อยกว่า
กระบวนการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ใช้ Student Teams Achievement Decision หรือ
STAD
กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันนำ
ครูทบทวนความรู้เดิม โดยการนำอภิปรายเร่ืองการแพร่ท่ีนักเรียนเคยเรียนมา

โดยใช้แผ่นใสท่ี 1 ประกอบแล้วครูต้ังคำถามเพ่ือให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า
      “ นักเรียนทราบหรือไม่ว่ากระบวนการแพร่มีความสำคัญต่อเซลล์อย่างไร”

       (แนวการตอบตามความคิดของนักเรียนแต่ละคน)
ข้ันสอน

1. ครูจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน แบบคละกันทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน
ค่อนข้างเก่ง (ครูจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า)

2. ครูแจกใบความรู้ให้นักเรียนทุกกลุ่มศึกษา
3. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มทำกิจกรรมท่ี 4.4 ตามใบงานท่ี 1
4. นักเรียนในกลุ่มแต่ละคนมีหน้าท่ีและบทบาทท่ีต่าง ๆ กัน คือ

คนท่ี 1 อ่านข้ันตอนการทดลองและบอกวิธีการทดลอง
คนท่ี 2 จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี
คนท่ี 3 เตรียมลอกเย่ือบางๆ ของหอมแดง เตรียมสไลด์สดเย่ือหอมแดง
คนท่ี 4 เตรียมกล้องจุลทรรศน์ศึกษาเซลล์หอมแดงแล้วบันทึกสภาพภายใน

เซลล์พร้อมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เม่ือมีการเปล่ียนการทดลองในแต่ละคร้ังนักเรียนจะสับเปล่ียนหน้าทีกั่น

จนกว่าจะส้ินสุดการทดลอง
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนภาพลายเส้นที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์แล้ว

ตอบคำถามลงในใบงานท่ี 2
6. ครูสุ่มนักเรียนจำนวน 3 กลุ่มให้ส่งตัวแทนมาเขียนภาพบนกระดานดำ

แล้วรายงานผลการทำงานกลุ่มให้นักเรียนท้ังห้องทราบ
7. นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยแล้วสลับกันตรวจคะแนน นำคะแนนของ

แต่ละคนมารวมกันแล้วหาคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม
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ข้ันสรุป
1. ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปเพ่ือให้ได้แนวคิดเก่ียวกับหลักการของการ

แพร่ของสาร โดยใช้แผ่นใสท่ี 2 ประกอบ
2. กระบวนการแพร่มีความสำคัญต่อเซลล์ของส่ิงมีชีวิต โดยใช้แผ่นใสท่ี 3

ประกอบ
3. ครูให้คำชมเชยทุกกลุ่ม ท่ีมีความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรม

ส่ือการเรียนการสอน
1. ใบความรู้เร่ืองการเคล่ือนท่ีของสารผ่านเซลล์
2. ใบงานท่ี 1 กิจกรรมท่ี 4.4
3.   ใบงานท่ี 2 การวาดภาพลายเส้นจากการทดลอง
4.   แผ่นใสท่ี 1 แสดงการเคล่ือนท่ีของสาร
5. แผ่นใสท่ี 1 แสดงการทดลองการแพร่ของสารบางอย่างผ่านเข้าและออกจากเซลล์
6.   แผ่นใสท่ี 2 สภาพของเซลล์เม่ืออยู่ในสารละลายต่างชนิดกัน
7.   แบบทดสอบย่อย

การวัดผลประเมินผล
1.   สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
2.   ตรวจใบงาน

      3.   ตรวจแบบทดสอบย่อย
เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล

1.   แบบสังเกตการทำงานกลุ่ม
2.   แบบทดสอบย่อย
3.    แบบประเมินใบงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
1. ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมครูควรเดินดู เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มท่ีมีปัญหาได้ทันเวลา
2. ควรเตือนนักเรียนให้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติกิจกรรม และการรักษา

เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
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ใบความรู้ เร่ือง
การเคล่ือนท่ีของสารผ่านเซลล์

การเคล่ือนท่ีของสารผ่านเซลล์
ในโมเลกุลของสารทุกชนิดมีพลังงานจลน์โดยมีทฤษฎีพลังงานจลน์ของสสาร

กล่าวโดยสรุปว่า สสารประกอบข้ึนจากอนุภาคเล็ก ๆ  เรียกว่า โมเลกุล ซ่ึงโมเลกุลเหล่าน้ี
ไม่อยู่น่ิงแต่เคล่ือนท่ีอยู่เสมอ สารท่ีโมเลกุลยึดติดกันแน่น มีพลังงานจลน์น้อยกว่าสาร
ท่ีมีโมเลกุลอยู่ห่างกัน หรือก๊าซมีพลังงานจลน์มากกว่าของเหลว  ของเหลวมีพลังงานจลน์
มากกว่าของแข็ง

การเคล่ือนท่ีของสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์  มีหลายวิธีคือ
1. การแพร่ (diffusion) หมายถึง กระบวนการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสาร

จากบริเวณท่ีมีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารน้ันต่ำกว่าจนท้ังสอง
บริเวณมีความเข้มหรือความหนาแน่นของสารน้ันเท่ากัน

สรุปได้ว่าสารทุกสถานะ หากมีการแตกตัวเป็นโมเลกุลหรือไอออนได้ก็เกิด
การแพร่ได้ การแพร่ท่ีเกิดโดยผ่านตัวกลางน้ัน ตัวกลางส่วนใหญ่มักเป็นของเหลวหรือก๊าซ
หรือสารก่ึงของแข็ง เช่น วุ้น แต่จะไม่มีการแพร่ผ่านตัวกลางท่ีเป็นของแข็ง เช่น  โลหะหรือ
วัตถุท่ีเป็นของแข็ง ตัวอย่างเช่น การเคล่ือนท่ีแบบบราวเนียน (Brownian movement)
ซึ่งตั้งให้เป็นเกียรติกับโรเบิร์ต บราวน์ นักพฤกษศาสตร์ ชาวสก๊อตที่เป็นผู้ค้นพบ
การเคล่ือนท่ีชนิดน้ีในปี พ.ศ. 2371 เม่ือทดลองเอาละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้ใส่ลงในน้ำ
แล้วนำมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า ละอองเกสรว่ิงไปมาไม่หยุดน่ิง จึงให้คำจำกัด
ความของการเคล่ือนท่ีแบบน้ีว่า เป็นการเคล่ือนท่ีซ่ึงไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน ของอนุภาคของ
ของแข็งซึ่งแขวนลอยอยู่ในของเหลวเนื่องจากแรงกระแทกของโมเลกุลของของเหลว
ซ่ึงการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลมีการพบกันบ้าง ทำให้เกิดการกระจายออกไปทุกทิศทางเม่ือ
อยู่ในตัวกลาง  หากโมเลกุลอยู่กันหนาแน่นมากโมเลกุลจะชนกระทบกระท่ังกันมาก ถึงแม้
ไม่มีทิศทางเคล่ือนท่ีแน่นอนก็ตาม แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะแพร่ออกกินบริเวณกว้างออกไป
แต่เม่ือคิดถึงทิศทางรวมแล้ว จะเห็นได้ว่า การแพร่จะเกิดจากบริเวณท่ีมีโมเลกุลของสาร
น้ันอยู่กันอย่างหนาแน่นมากหรือมีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณท่ีมีโมเลกุลของสารน้ัน
อยู่กันหนาแน่นน้อยกว่าหรือมีความเข้มข้นต่ำกว่าจนทุกๆ บริเวณมีความหนาแน่นเท่ากัน

2. การออสโมซิส (osmosis) เป็นการแพร่ของน้ำผ่านเย่ือเลือกผ่านจากบริเวณท่ีมี
ความเข้มข้นของน้ำมาก (หรือสารเจือจาง)ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า
(หรือสารเข้มข้นมากกว่า)



26

ใบงานท่ี 1 กิจกรรมท่ี  4.4

อุปกรณ์ สารเคมี
1. กล้องจุลทรรศน์ 1. สารละลายน้ำตาลกลูโคส 10%
2. กระจกปิดสไลด์ 2. น้ำกล่ัน
3. แผ่นสไลด์
4. ใบมีดโกน
5. หลอดหยด
6. หอมแดง
7. ว่านกาบหอย
8. ใบหัวใจสีม่วง
9. บิกเกอร์ ขนาด 50 CM3

การทดลอง
ลอกเย่ือบางๆ ของหอมแดง หรือเย่ือบางๆ ท่ีผิวด้านท่ีมีสีม่วงของว่านกาบหอย

หรือใบของหัวใจสีม่วง วางช้ินเน้ือเย่ือลงบนสไลด์ท่ีมีหยดสารละลายกลูโคสเข้มข้น10%
แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ นำไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ สังเกตและบันทึกสภาพ
ภายในเซลล์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แล้วบันทึกภาพไว้ โดยเฝ้าสังเกตนานประมาณ
2 นาที

หยดน้ำกล่ันลงไปท่ีขอบด้านหน่ึงของกระจกปิดสไลด์ ขณะเดียวกันใช้กระดาษ
เย่ือค่อยๆ แตะตรงขอบอีกด้านหน่ึงของกระจกปิดสไลด์ เพ่ือซับเอาสารละลายน้ำตาลออก

ตรวจด ้วยกล ้องจ ุลทรรศน์
สังเกตและบันทึกการเปล่ียนแปลง ต้ังแต่
เร่ิมหยดน้ำกล่ันและซับสารละลายกลูโคส
ออกแล้วบันทึกภาพไว้

รายงานผลและสรุปผลการศึกษา
กระบวนการออสโมซิสในกิจกรรมนี้
พร้อมบันทึกภาพประกอบ
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ใบงานท่ี 2 กิจกรรมท่ี 4.4

กลุ่มท่ี................ช่ือสมาชิก 1..................................................2............................................
3..................................................4.............................................

1. คำส่ัง ให้นักเรียนวาดภาพลายเส้นพร้อมท้ังอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของเซลล์ต่อไปน้ี

หยดกลูโคส  เย่ือหอมแดง (กำลังขยาย     x           )      เม่ือหยดน้ำกล่ัน
ลักษณะของการเปล่ียนแปลง.......................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

หยดกลูโคส   ว่านกาบหอย  (กำลังขยาย      x              )  เม่ือหยดน้ำกล่ัน
ลักษณะของการเปล่ียนแปลง.....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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หยดกลูโคส     หัวใจสีม่วง  (กำลังขยาย      x              )  เม่ือหยดน้ำกล่ัน
ลักษณะของการเปล่ียนแปลง......................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี

2.1 การทดลองน้ีมีสมมติฐานว่าอย่างไร
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2.2 การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ใช้ในการทดลองเมื่ออยู่ในสารละลายกลูโคส
และเม่ือหยดน้ำกล่ันลงไปแทนท่ีแตกต่างกันอย่างไร    นักเรียนคิดว่าอะไรมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
         ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2.3 ความเข้มข้นโดยประมาณของสารละลายภายในเซลล์ควรเป็นเท่าไร นักเรียน
ทราบได้อย่างไร
 ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2.4 การแพร่และการออสโมซิสแตกต่างกันอย่างไร
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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แผ่นใสท่ี  1

บริเวณที่มีน้ำตาล

A B C D

ระยะแรก

เขต 1 เขต 2

น้อย

มาก

เขต 1 เขต 2

น้อย

มาก
ในเวลาต่อมา

สมดุล
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แผ่นใสท่ี  2

ใบว่านกาบหอยด้านล่างมีสีม่วง เอาส่วนที่ลอกมาวางบนหยดน้ำเชื่อม

วางกระจกปิดสไลด์แล้วนำไปส่องดู
ด้วยกล้องจุลทรรศน์บันทึกภาพ

ช่วงแรกที่ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เมื่อ
วางเยื่อของว่านกาบหอยบนหยดน้ำเชื่อม
ควรมีลักษณะดังน้ี

ช่วงหลังเมื่อหยดน้ำกลั่นพร้อมทั้งซับน้ำเชื่อม
ออกควรเห็นภาพในกล้องจุลทรรศน์
คล้าย ๆ กับภาพน้ี

เม็ดคลอโรพลาสด์

หยดน้ำกลั่นพร้อมกับใช้สำลีซับน้ำเชื่อมทางฝั่ง
ตรงกันข้ามแล้วนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์

หลอดหยด

หยดน้ำเชื่อม 10%

ลอกออก

1 2

3 4

ภาพ  แสดงการทดลองการแพร่ของสารบางอย่างผ่านเข้าและออกจากเซลล์

สำลี
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แผ่นใสท่ี  3

แผนภาพแสดงผลของเซลล์พืชเม่ือใน ก. น้ำเช่ือม 10% ข. น้ำกล่ัน
ก. เย่ือหุ้มเซลล์ถูกโพรโทพลาซึมดึงไปรวมกันกลางเซลล์ เหตุการณ์เช่นน้ี

เรียกว่า พลาสโมไลซิส (Plasmolysis)
ข. เม่ือเซลล์พืชอยู่ในน้ำกล่ัน ผนังเซลล์เป็นตัวป้องกันไม่ให้เซลล์บวม

เมื่ออยู่ในสารละลายไฮเปอร์โทนิก เมื่อน้ำออสโมซิสออกจากเซลล์แล้ว

เซลล์มีแรงดันเต่ง
พลาสโมไลซิส

ภาพถ่าย ก ภาพถ่าย ข

ก.
ข.

แสดงสภาพของเซลล์เม่ืออยู่ในสารละลายไฮเปอร์โทนิก (ก) เซลล์มีแรงดันเต่ง
และเม่ือน้ำออสโมซิลออกจากเซลล์ เซลล์ไม่มีแรงดันเต่ง (ข)

เซลล์ในน้ำเช่ือม 10% เซลล์ในน้ำกล่ัน
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แบบทดสอบย่อย

1. ข้อใดต่อไปน้ีเป็นกระบวนการแพร่
ก. การเคล่ือนท่ีของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เข้าและออกจากใบ
ข. การเคล่ือนท่ีของโซเดียมเข้าสู่เซลล์ประสาท
ค. การเคล่ือนท่ีของออกซิเจนผ่านถุงลมเล็ก ๆ ในปอดเข้าสู่เส้นเลือดฝอย
ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดต่อไปน้ีท่ีไม่มีผลต่อการเพ่ิมอัตราการแพร่
ก. การเพ่ิมความเข้มข้นของโมเลกุลท่ีจะแพร่
ข. การเพ่ิมอุณหภูมิให้กับของเหลว
ค. ขนาดของโมเลกุลลดลง
ง. ขนาดของโมเลกุลเพ่ิมข้ึน

3. ถ้าเรานำเซลล์สัตว์ใส่ลงในน้ำกล่ัน จะเกิดเหตุการณ์เช่นใดข้ึน
ก. โมเลกุลของน้ำเคล่ือนท่ีออกจากเซลล์ทำให้เซลล์เห่ียวและตายเน่ืองจากขาดน้ำ
ข. ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดเกิดข้ึน
ค. โมเลกุลของน้ำเคล่ือนท่ีเข้าสู่เซลล์ทำให้เซลล์บวมและแตกได้
ง. พลังงานในเซลล์จะถูกใช้ไปเพ่ือต่อต้านการเคล่ือนท่ีของน้ำเข้ามาในเซลล์

4. ของเหลวภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นของสารมากกว่าความเข้มข้นภายในเซลล์
ของเหลวน้ัน  เรียกว่าสารละลายอะไร

ก. ไอโซโทนิก ข. ไฮเปอร์โทนิก
ค. ไฮโปโทนิก ง. อุลตราโทนิก

5. เม่ือนำเซลล์พืชใส่ลงในน้ำกล่ันจะเกิดการเปล่ียนแปลงกับเซลล์อย่างไร
ก. เซลล์แข็งแรงข้ึนเพราะมีแรงดันเต่ง
ข. เซลล์บวมและแตกออก
ค. เซลล์สูญเสียน้ำและเห่ียวแฟบลง
ง. เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีผนังเซลล์ทำให้น้ำไม่สามารถเข้าและออกจากเซลล์ได้

เฉลย  1. ง  2. ง  3. ค  4. ข  5. ก
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แบบประเมินผลแบบ ข

แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายกลุ่มขณะปฏิบัติการทดลอง
วิชา ว 441 ชีววิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2542

กิจกรรมท่ี.........วันท่ี..............เดือน.................... พ.ศ............... ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/...

ลงช่ือ…………………………….
ผู้ประเมิน

กลุ่มที่ การวาง
แผนการ

ทักษะในการทดลอง
เทคนิค

การทดลอง
ความคล่อง
แคล่วในการ
ทดลอง

ชื่อ การสังเกต
ผลการ
ทดลอง

ความสะอาด
และความ
มีระเบียบ

รวม

12 00 0 0 01 1 1 12 2 2 2 10

2

3

4

1

2

3

4

11

2
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3. ครูพรรณี  ด้วงมหาสอน  โรงเรียนนครสวรรค์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
รายวิชาชีววิทยา ว 441 เร่ือง  การหมุนเวียนสารท่ีสำคัญในระบบนิเวศ
จำนวน 2 คาบ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4

สาระสำคัญ
การมีความเข้าใจเก่ียวกับการหมุนเวียนน้ำ คาร์บอน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

ในระบบนิเวศจะช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อย
อินทรียสาร ในแง่ของการหมุนเวียนสาร ตลอดจนความสำคัญของการหมุนเวียนของน้ำ
คาร์บอน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในธรรมชาติท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต
จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ปลายทาง
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจการหมุนสารท่ีสำคัญในระบบนิเวศ

จุดประสงค์นำทาง
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อย

อินทรียสารในแง่ของการหมุนเวียนสารได้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปความสำคัญของการหมุนเวียนของน้ำ

คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสในธรรมชาติท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตได้
เนื้อหาสาระ

1. การหมุนเวียนน้ำในระบบนิเวศ
2. การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศ
3. การหมุนเวียนไนโตรเจนในระบบนิเวศ
4. การหมุนเวียนฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ

กระบวนการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  ใช้  Jigsaw
กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันนำ (10 นาที )
ครูทบทวนความรู้เดิมท่ีนักเรียนได้เรียนมาแล้วเก่ียวกับระบบนิเวศ และการถ่าย

ทอดพลังงาน โดยการซักถาม พร้อมท้ังใช้ภาพแสดงการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ประกอบ เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นว่าในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กันในแง่ของการถ่ายทอด
พลังงานและการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในธรรมชาติ
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ข้ันกิจกรรม (60 นาที)
1. ครูแบ่งหัวข้อท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนเป็นหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ

หัวข้อท่ี 1 การหมุนเวียนน้ำในระบบนิเวศ
หัวข้อท่ี 2 การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศ
หัวข้อท่ี 3 การหมุนเวียนไนโตรเจนในระบบนิเวศ
หัวข้อท่ี 4 การหมุนเวียนฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ

2. จัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน แบบคละกลุ่ม (คละนักเรียนเก่ง ปานกลาง
อ่อน เพศชาย เพศหญิง) เป็น Home group

3. สมาชิกในกลุ่มจับฉลากหัวข้อท่ีจะศึกษาภายในกลุ่ม 4 คนจะได้คนละหัวข้อ
จากน้ันให้นักเรียนในกลุ่มแต่ละคนแจ้งหัวข้อเร่ืองท่ีจับฉลากได้ใหส้มาชิกในกลุ่มได้ทราบ

4. นักเรียนใน Home group แต่ละคนแยกกลุ่มกันและเข้ากลุ่มกันใหม่
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจับฉลากได้หัวข้อเร่ืองเดียวกัน (Expert group) โดยแยกเป็น 2 กลุ่มย่อย
เพ่ือศึกษาในกลุ่ม

5. นักเรียนในกลุ่ม Expert group ศึกษาใบความรู้และใบงานเพ่ือจัดทำแผนผัง
การหมุนเวียนสารในหัวข้อท่ีจับฉลากได้และตอบคำถามหรือร่วมมือร่วมใจในการคิดหาคำตอบ
แต่ละคนแบ่งหน้าท่ีกันทำงานแล้วนำข้อมูลมาอภิปรายและสรุปร่วมกันเสร็จแล้วกลับกลุ่มเดิม
คือ Home group แต่ละคนผลัดกันอธิบายในหัวข้อเร่ืองท่ีตนเองศึกษา

6. นักเรียนกรอกแบบสำรวจกลุ่ม
ข้ันสรุปและวัดผล (30 นาที)

1. นักเรียนอภิปรายและสรุปเก่ียวกับ
- ความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
- ผลของการขาดสารท่ีมีต่อระบบนิเวศ

2. นักเรียนและครูสรุปเก่ียวกับ
- ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยอินทรียสารในแง่ของการ

หมุนเวียนสาร
- ความสำคัญของการหมุนเวียนของน้ำ  คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

ในธรรมชาติท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต
3. วัดผลด้วยการทดสอบ หาคะแนนเฉล่ียของ Home group
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ส่ือการเรียนการสอน
1. แผ่นภาพ แสดงการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
2. ใบความรู้
3. ใบงาน
4. เอกสารประกอบการเรียนวิชาชีววิทยา ว 441  พรรณี   ด้วงมหาสอน
5. แบบสำรวจกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล
1. การสังเกต

1.1 สังเกตจากการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม
1.2 สังเกตจากการสรุป

2. ตรวจจากแบบทดสอบ
3. แบบสำรวจกลุ่ม
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ใบความรู้
ความรู้เก่ียวกับการหมุนเวียนสารท่ีสำคัญในระบบนิเวศ

การหมุนเวียนสารหรือวัฏจักร หมายถึง การหมุนเวียนสารจากสิ่งมีชีวิต
และมีการหมุนเวียนเปล่ียนแปลงถูกนำมาใช้ได้อย่างเดิม ทำให้ปริมาณของสารในธรรมชาติ
มีอยู่ไม่หมดสิ้นหรือสมดุล ดังนั้น ปริมาณของสารในธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์
อย่างเหมาะสมกับส่ิงมีชีวิต

การหมุนเวียนมี 2 ลักษณะ คือ
1. การหมุนเวียนโดยมีบรรยากาศเป็นแหล่งรับรองการเคล่ือนย้ายของสาร เช่น

การหมุนเวียนของก๊าซออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน ไนโตรเจน เป็นต้น
2. การหมุนเวียนโดยมีพ้ืนแผ่นดินเป็นแหล่งรองรับการเคล่ือนย้ายของสาร เช่น

การหมุนเวียนของแคลเซียม ฟอสฟอรัส กำมะถัน เป็นต้น
การหมุนเวียนของน้ำ
น้ำในระบบนิเวศมีการหมุนเวียนโดยผ่านส่ิงมีชีวิตท้ังพืช   สัตว์  บรรยากาศ

แหล่งน้ำในธรรมชาติ โดยอาศัยการระเหยและการกล่ันตัวดังแผนภาพ

ทะเล

ฝน
ฝน

การคายน้ำของพืช น้ำในพืช การหายใจ
ของสัตว์

น้ำใต้ดิน

ขับถ่าย

แม่น้ำ

ไอน้ำ
ไอน้ำ

ภาพแสดงวัฎจักรของน้ำผ่านส่ิงมีชีวิตและไม่ผ่านส่ิงมีชีวิต
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การหมุนเวียนของคาร์บอน
คาร์บอนสะสมในบรรยากาศในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงจะถูกนำไปใช้ โดยผู้ผลิต

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และเข้าสู่ผู้บริโภคเป็นอินทรียสาร ท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค
จะคืนคาร์บอนไดออกไซด์ สู่บรรยากาศโดยการหายใจและการย่อยสลาย ดังแผนภาพ

การหมุนเวียนของไนโตรเจน
ในอากาศมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบถึง 78 % แต่ส่ิงมีชีวิตไม่สามารถใช้ก๊าซน้ี

โดยตรง โดยพืชใช้ในรูปสารประกอบไนเตรต (NO3) ไนไตรต์ (NO2) แอมโมเนีย (NH3)
โดยพืชจะนำสารประกอบเหล่าน้ีไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีน และสัตว์ได้รับไนโตรเจน
โดยบริโภคผ่านพืช

การเปล่ียนไนโตรเจนในอากาศให้อยู่ในสภาพท่ีพืชนำไปใช้ได้หรือการเปล่ียน
N2       NO3 สามารถเกิดได้โดย 2 กระบวนการ คือ

1. กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์  โดยอาศัยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น  ฟ้าผ่า
ฟ้าแลบ อุกาบาตตก ทำให้ไนโตรเจนรวมกับออกซิเจนกลายเป็นไนตริกออกไซด์ (NO)
และแปรสภาพเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ละลายน้ำฝนเป็นกรดไนตริก (HNO3)
ลงสู่พ้ืนดินทำปฏิกริยากับด่างในดินได้เป็นเกลือไนเตรต

CO2
ในบรรยากาศ

ใช้ในการสังเคราะห์
ด้วยแสง

การหายใจ

การหายใจ

ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

การหายใจ
ในน้ำ

การเน่าเปื่อย

ถ่านหิน

ใช้เป็นเชื้อเพลิงตายเน่าเปื่อย

การอุตสาหกรรม
และการเกษตร

น้ำมันและก๊าซ

ภาพแสดงวัฎจักรของคาร์บอน

CO
2
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2. กระบวนการทางชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียและสาหร่ายบางชนิดจับ N2
ในอากาศเปล่ียนเป็นไนเตรต (NO3)

ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศ ได้แก่
- Symbrotie nitrogen fixers ได้แก่ แบคทีเรียสกุลไรโซเมียมท่ีอาศัยในปม

รากพืชตระกูลถ่ัว
- Pree – Living nitrogen fixers ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินบางชนิด

เช่น แอนนาบีนา นอสตอก ออสซิลาตอบเรีย เป็นต้น แบคทีเรียบางชนิด เช่น
อะโซโตแบคเตอร์ คลอสติเดียม

การตรึงไนโตรเจนของส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีใช้วิธี
- Ammonification คือ สร้างก๊าซแอมโมเนีย (NH3) จากการย่อยสลายสาร

ประกอบอินทรีย์ในดิน
- Nitrification คือ การสร้างเกลือไนเตรต โดยเปล่ียนก๊าซแอมโมเนีย (NH3)

เป็นไนไตรต์ (NO2) และเป็นไนเตรต (NO3) โดยอาศัยแบคทีเรียช่วยทุกข้ันตอน
เม่ือพืชนำไนโตรเจนในอากาศไปใช้ในรูปสารประกอบไนเตรต และนำไปสร้าง

โปรตีนในพืชและถ่ายทอดไปสู่สัตว์ เม่ือพืชและสัตว์ตายลงสารประกอบไนเตรตจะถูกนำ
กลับสู่บรรยากาศโดยแบคทีเรีย เช่น ไมโครคอลลัส ทิโอแบคซิลัส เรียกกระบวนการเปล่ียน
ไนเตรตเป็นไนโตรเจนอิสระว่า  กระบวนการสร้างก๊าซไนโตรเจน หรือ Denitrification

ไนโตรเจนอิสระ
ในบรรยากาศ

การตรึงไนโตรเจน
โดยสิ่งมีชีวิต

สาหร่ายสีเขียว
แกมน้ำเงิน ซากสิ่งมีชีวิตและของเสีย

จากการขับถ่าย

กระบวนการเปลี่ยนสารประกอบ
ไนโตรเจนเป็นไนโตรเจนอิสระ

แอมโมเนีย

ไนไตรด์ ไนเตรด

แผนภาพแสดงการหมุนเวียนไนโตรเจน

โปรตีนในสัตว์

โปรตีนในพืช
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การหมุนเวียนของฟอสฟอรัส
การหมุนเวียนของฟอสฟอรัส เริ่มจากพืชนำสารฟอสเฟตจากดินนำไปใช้

และถ่ายทอดไปยังผู้บริโภค โดยการกินกันเป็นทอด ๆ  เม่ือพืชและสัตว์ตายลง ฟอสฟอรัส
จะคืนสู่ธรรมชาติ โดยการย่อยสลาย ดังแผนภาพ

การศึกษาการหมุนเวียนสารท่ีสำคัญในระบบนิเวศ
ในการศึกษาการหมุนเวียนสารใดสารหน่ึง จะต้องมีส่ิงท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติ

ดังต่อไปน้ี
การหมุนเวียนของน้ำ
ศึกษาแผนภาพการหมุนเวียนของน้ำ แล้วนำมาเขียนเป็นแผนผัง และตอบคำถาม

ต่อไปน้ี
1. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมการดำรงชีพของกลุ่มส่ิงมีชีวิตกลุ่มใดท่ีมีความสำคัญ

มากในวัฎจักรของน้ำ
2. นักเรียนลองคิดดูว่าถ้าปราศจากวัฏจักรของน้ำหรือถ้าโลกเราขาดน้ำส่ิงมีชีวิต

ในโลกน้ีจะเป็นอย่างไร

แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของฟอสฟอรัส

หินฟอสเฟต

การชะล้าง

สารประกอบฟอสฟอรัส
ทับถมลงในดิน

สัตว์

ของเสีย

ตาย

พืช

ย่อยสลาย

ย่อยสลาย

ตาย

สารสลาย
ฟอสเฟต

สารประกอบฟอสฟอรัส
ทับถมที่ก้นทะเล
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การหมุนเวียนของคาร์บอน
ศึกษาแผนภาพการหมุนเวียนของคาร์บอน แล้วนำมาเขียนเป็นแผนผัง

และตอบคำถามต่อไปน้ี
1. นักเรียนลองคิดว่า ถ้าโลกน้ีไม่มีพืชจะมีผลต่อระบบนิเวศอย่างไรบ้าง
2. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนคาร์บอนกับการดำรงชีพ

ของพืชและสัตว์
การหมุนเวียนของไนโตรเจน
ศึกษาแผนภาพการหมุนเวียนของไนโตรเจน แล้วนำมาเขียนเป็นแผนผัง

และตอบคำถามต่อไปน้ี
1. ตัวการสำคัญท่ีช่วยให้ไนโตรเจนซ่ึงเป็นองค์ประกอบของพืชถูกนำกลับไปสู่

การหมุนเวียนในบรรยากาศได้อีกคืออะไร
2. นักเรียนอธิบายได้หรือไม่ว่า ถ้าขาดไนโตรเจนแล้วจะมีผลอย่างไรต่อระบบนิเวศ
การหมุนเวียนของฟอสฟอรัส
ศึกษาแผนภาพการหมุนเวียนของฟอสฟอรัส แล้วนำมาเขียนเป็นแผนผัง

และตอบคำถาม “นักเรียนอธิบายได้ไหมว่า  สารประกอบของฟอสฟอรัสในผู้บริโภค
กลายมาเป็นสารประกอบของฟอสฟอรัสในน้ำได้อย่างไร”
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ใบงาน

เร่ือง  การหมุนเวียนสารท่ีสำคัญในระบบนิเวศ ใช้เวลา 60 นาที
วิธีการศึกษา

1. จัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน โดยกำหนดให้เป็น Home group
2. สมาชิกในกลุ่ม Home group จับฉลากหัวข้อเร่ืองท่ีศึกษา ดังน้ี

หัวข้อท่ี 1  ศึกษาการหมุนเวียนน้ำในระบบนิเวศ
หัวข้อท่ี 2  ศึกษาการหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศ
หัวข้อท่ี 3  ศึกษาการหมุนเวียนไนโตรเจนในระบบนิเวศ
หัวข้อท่ี 4  ศึกษาฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ

สมาชิกท่ีจับฉลากได้แจ้งเร่ืองให้กลุ่มทราบ
3. นักเรียน Home group แต่ละคนแยกกลุ่มใหม่และเข้ากลุ่มตามหัวข้อท่ีจับฉลาก

ได้ ในหัวข้อเร่ืองเดียวกัน (Expert group)
- นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เพื่อจัดทำแผนผังการหมุนเวียนสาร

ในหัวข้อท่ีจับฉลากได้และตอบคำถาม
- นักเรียนแบ่งหน้าท่ีในการทำงาน
- นำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาอภิปรายและสรุปร่วมกัน

4. นักเรียน Expert group กลับ Home group แต่ละคนผลัดกันอธิบายผลงาน
ท่ีได้จากการศึกษาในกลุ่มฟัง

สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการศึกษาการหมุนเวียนสารที่สำคัญ
ในระบบนิเวศแต่ละหัวข้อ แล้วจัดทำรายงานผลการศึกษา
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แบบสำรวจ
ช่ือกลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม 1. 2.

3. 4.
คำช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย/ลงในช่องท่ีต้องการ

ฉันทำหน้าท่ี (  ) ผู้จดบันทึกและผู้รักษาเวลา
(  ) ผู้คิดหรือค้นคว้าหาคำตอบ

หรือผู้ดำเนินการทดลอง
(  ) ผู้ตรวจความถูกต้อง
(  ) ผู้สนับสนุนในการคิดหาคำตอบ

หรือผู้ช่วยดำเนินการทดลอง

ข้อคิดเห็น เสมอ ๆ บางคร้ัง ไม่เคย
1. เราจัดกลุ่มอย่างรวดเร็วและไม่ส่งเสียง
ดัง

2. เราน่ังทำงานในกลุ่มไม่เดินไปมา
3. เราพูดคุยกันเสียงดังเฉพาะในกลุ่ม
4. เราตรวจสอบซักถามจนเพ่ือน ๆ
ในกลุ่มเข้าใจตรงกันทุกคน

5. เราตอบคำถามเพ่ือน ๆ ทุกคน
6. เราอธิบายให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนฟัง
7. เราช่วยเหลือเพ่ือนเป็นพิเศษ  เม่ือเรา
รู้ว่าเพ่ือนมีปัญหา

8. เราถามครูก็ต่อเมื่อเราทุกคนไม่เข้าใจ
และทำไม่ได้

9. เราทำงานเสร็จและถูกต้องภายใน
เวลาที่กำหนด

10. วันน้ีสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือ
  ทุกคน
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แบบทดสอบ
การหมุนเวียนสารท่ีสำคัญในระบบนิเวศ

ศึกษาแผนภาพแล้วตอบคำถามข้อ 1-4

1. วัฏจักรของคาร์บอนจะเกิดได้ค่อนข้างยาก  ถ้าขาด
1. A
2. B
3. C
4. D

2. ส่ิงท่ีให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือข้อใด
1. A และ B 3.  B    C และ D
2. B และ C 4.  A   B    C  และ D

3. ช่วงใดไม่มีการถ่ายพลังงาน
1. A      B
2. C      D
3. A      B      D
4. D      E      A

4. ข้อใดแสดงวัฏจักรของคาร์บอนถูกต้อง
1. A      B      D
2. A      C      D       E
3. A      B      D       A
4. A      B      C       D

E

D

A

B

C

แสง

ความร้อน
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5. จากแผนภาพของวัฎจักรของคาร์บอนในน้ำ ข้อใดถูกต้อง

1. A ผู้ย่อยอินทรียสาร B พืชน้ำ C สัตว์น้ำ
2. A พืชน้ำ  B สัตว์น้ำ  C ผู้ย่อยอินทรียสาร
3. A ผู้ย่อยอินทรียสาร B สัตว์น้ำ C พืชน้ำ
5. A  สัตว์น้ำ  B พืชน้ำ C ผู้ย่อยอินทรียสาร

ศึกษาแผนภาพแล้วตอบคำถามข้อ 6-8

6. ส่ิงมีชีวิต A คือข้อใด
1. แบคทีเรียและรา
2. ไนตริไฟอ้ิงแบคทีเรีย
3. ดีไนตริไฟอ้ิงแบคทีเรีย
4. จุลินทรีย์ทุกชนิด

A

แอมโมเนีย

แบคทีเรียทำให้เน่าเป่ือย

โปรตีนสัตว์

ไนโตรเจนฟิกซ่ิงแบคทีเรีย

ไนโตรเจนในบรรยากาศ

โปรตีนพืช

C B

ส่วนประกอบของ C ในน้ำ

B

C

A
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7. B คือข้อใด
1. ไนไตรท์
2. ไนเตรท
3. ไนตรัสออกไซด์
4. แนปทีลาไมท์

8. ส่ิงมีชีวิต C คือข้อใด
1. แบคทีเรียทุกชนิด
2. แบคทีเรียและรา
3. ไนตริไฟอ้ิงแบคทีเรีย
4. ดีไนตริไฟอ้ิงแบคทีเรีย

9. วัฏจักรของสารใดท่ีไม่มีการหมุนเวียนในบรรยากาศ
1. น้ำ
2. คาร์บอน
3. ไนโตรเจน
4. ฟอสฟอรัส

10. โดยท่ัวไปแบคทีเรียมีความสำคัญในวัฏจักรของสารต่าง ๆ อย่างไร
1. เป็นตัวสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ
2. เป็นตัวเก็บสะสมสารเคมีเพ่ือเอาไว้ใช้เม่ือมีความจำเป็น
3. เปล่ียนแปลงสารเคมีให้อยู่ในลักษณะรูปแบบท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้
4. ช่วยในการปล่อยพลังงานท่ีจำเป็นระหว่างท่ีมีการหมุนเวียนของสารต่างๆ

คำตอบ
ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ
 1.     4  6.     3
 2.     4  7.     2
 3.     4  8.     3
 4.     3  9.     4
 5.     2  10.     3
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ตอบคำถาม
1. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมการดำรงชีพของกลุ่มส่ิงมีชีวิตกลุ่มใดท่ีมีความสำคัญ

มากในวัฏจักรของน้ำ      ผู้ผลิต
2. นักเรียนลองคิดว่า ถ้าปราศจากวัฏจักรของน้ำหรือถ้าโลกเราขาดน้ำ ส่ิงมีชีวิต

ในโลกน้ี  จะเป็นอย่างไร    ตายหมด

กลุ่มท่ี  5    ช้ัน ม.4/1

แผนผังการหมุนเวียนของน้ำ
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ตอบคำถาม
1. นักเรียนลองคิดว่า ถ้าโลกน้ีไม่มีพืชจะมีผลต่อระบบนิเวศอย่างไร

ไม่มีการหมุนเวียนสาร
2. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนคาร์บอนกับการดำรงชีพ

ของพืชและสัตว์
พืชจะนำคาร์บอนมาใช้ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ ในการผลิตอาหาร

ส่วนสัตว์จะได้อาหารจากพืชเพ่ือใช้ในการดำรงชีพ

กลุ่มท่ี  5   ช้ัน ม.4/1

แผนผังการหมุนเวียนของคาร์บอน
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แบบสำรวจ
ช่ือกลุ่ม กลุ่มท่ี 5
สมาชิกกลุ่ม  1. นายพีรพงษ์  ด้วงมหาสอน 2. นายธงชัย  พัสสาริกรณ์

3. นายวัฒน์  พลอยศรี 4. นายปฏิภาค  ชำนาญกล
คำช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีต้องการ

ข้อคิดเห็น เสมอ ๆ บางคร้ัง ไม่เคย
1. เราจัดกลุ่มอย่างรวดเร็วและไม่ส่งเสียง
ดัง

2. เราน่ังทำงานในกลุ่มไม่เดินไปมา
3. เราพูดคุยกันเสียงดังเฉพาะในกลุ่ม
4. เราตรวจสอบซักถามจนเพ่ือน ๆ
ในกลุ่มเข้าใจตรงกันทุกคน

5. เราตอบคำถามเพ่ือน ๆ ทุกคน
6. เราอธิบายให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนฟัง
7. เราช่วยเหลือเพ่ือนเป็นพิเศษ  เม่ือเรา
รู้ว่าเพ่ือนมีปัญหา

8. เราถามครูก็ต่อเมื่อเราทุกคนไม่เข้าใจ
และทำไม่ได้

9. เราทำงานเสร็จและถูกต้องภายใน
เวลาที่กำหนด

10. วันน้ีสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือ
  ทุกคน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฉันทำหน้าท่ี (  ) ผู้จดบันทึกและผู้รักษาเวลา
( /) ผู้คิดหรือค้นคว้าหาคำตอบ

หรือผู้ดำเนินการทดลอง
(  ) ผู้ตรวจความถูกต้อง
(  ) ผู้สนับสนุนในการคิดหาคำตอบ

หรือผู้ช่วยดำเนินการทดลอง
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II. รายงานการวิจัยในช้ันเรียนของครูเครือข่าย

1. ครูนิรมล  สังข์สะอาด  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
วิชาชีววิทยา ว 441 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

เร่ือง การนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่ม
และการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนาการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา  ว 441
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1

ความสำคัญและท่ีมาของปัญหา
วิชาชีววิทยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  มีเวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์ เป็นวิชา

ท่ีมีเน้ือหามากจดจำลำบาก  บางบทบางตอนไม่มีของจริงให้ดู ต้องศึกษาจากภาพ แผนผัง
ภาพสมมติ   นักเรียนไม่คุ้นเคย จึงทำให้ยากต่อการจดจำ โดยเฉพาะนักเรียนส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนชาย ไม่ชอบการท่องจำ ประกอบกับการสอนแบบเดิมมักจะเน้นเนื้อหา
เวลาสอบก็วัดความรู้ความจำ ทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายที่จะเรียนชีววิทยา เมื่อให้ทำ
แบบทดสอบผลท่ีออกมาคะแนนจะต่ำเป็นส่วนใหญ่และเน่ืองจากผู้วิจัยได้สมัครเป็นครู
เครือข่ายของครูแห่งชาติ  สาขาวิชาชีววิทยา ครูประดิษฐ์  เหล่าเนตร์ ได้รับการแนะนำ
อบรม ฝึกปฏิบัติในการสอนตามแนว Constructivism ในปีแรกก็ได้ฝึกการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ ปรากฏว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้
ประกอบกับมีรูปแบบเหมาะสม คือ การเรียนรู้จากกลุ่ม (Cooperative Learning) และ
การเรียนรู้จากการค้นพบ (Discovery Learning)  ดังน้ัน จึงได้ทดลองนำรูปแบบต่าง ๆ
ไปใช้สอนหลาย ๆ  ห้อง พบว่านักเรียนต่ืนตัวและให้ความสนใจในการเรียนชีววิทยามากข้ึน
นักเรียนได้ค้นพบความรู้จากการทำกิจกรรม การผลิตสื่อการเรียน การทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์และได้เรียนรู้จากกลุ่ม ตลอดจนมีบทบาทมากข้ึนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่าย
ไม่เครียดท่ีจะเรียนชีววิทยามากข้ึน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism ไปพัฒนากิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาชีววิทยา ว 441
2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีววิทยา
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วิธีดำเนินการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism อย่างน้อย 3 แผนตาม

ความเหมาะสมว่าจะต้องการให้เรียนรู้จากกลุ่มด้วยเทคนิคใด เช่น Jigsaw, Number Head
Together, STAD, GI, LT TAL, TGT, Pair Check Roundrobin หรือการเรียนรู้จากการ
ค้นพบ จากน้ันสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเขียนไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามข้ันตอน โดยระบุการจัดการเรียนการสอนแบบใด (ตามความเหมาะสม) มีข้ันตอน  ดังน้ี

1. ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน มีการทดสอบก่อนเรียน 5-10 ข้อ
2.    ข้ันปฏิบัติกิจกรรม เป็นการปฏิบัติการสอนตามแนว Constructivism ท่ีกำหนด

ไว้ว่าต้องการให้นักเรียนเรียนรู้แบบใด ให้เหมาะสมกับเน้ือหาและเวลา และวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังข้ึน (โดยครูเตรียมส่ือการสอนครบ)

3. ข้ันสรุปผลและวัดผล  โดยนักเรียนช่วยกันอภิปรายสรุปผลหรือวัดผลหลังจาก
เรียนเสร็จ โดยทำแบบทดสอบหลังจากเรียน

4. นำใบงานหรือแบบทดสอบ ประเมินผลจากการทำกิจกรรม ทำแผนการสอน
ท้ัง 3 แผน ท่ีทำไว้ทดลองใช้ และให้ผู้เช่ียวชาญหรือครูเครือข่ายแลกเปล่ียนกันแนะนำ
จากน้ันปรับปรุงแล้วนำไปใช้สอน
ผลการดำเนินการ

จากการดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเขียนไว้ สังเกตนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามท่ีครูจัดให้ในช่วงแรก ๆ  นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการแบ่งกลุ่มจะใช้เวลามาก
การกำหนดหน้าท่ีสมาชิกกลุ่มและการปฏิบัติหน้าท่ีจะช้า แต่ในระยะต่อมานักเรียนสามารถ
เข้ากลุ่มแบ่งหน้าท่ี และปฏิบัติตามหน้าท่ีได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนมีบทบาทมากข้ึนครูมี
บทบาทน้อยลง นักเรียนกระตือรือร้น ในการเรียนชีววิทยา มีความสนุกสนาน การเรียนไม่
น่าเบ่ือหน่าย นักเรียนจดจำเน้ือหาวิชาได้มากข้ึน ผลจากการทดสอบหลังเรียนมีคะแนน
สูงข้ึน ทำให้เห็นความแตกต่างหลังจากการใช้การสอนตามแนว Constructivism กับ
การสอนชีววิทยา

สรุป
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว Constructivism มีความเหมาะสมท่ีใช้

พัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยา ว 441 ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน
เหมาะสมกับวิธีการเรียนของนักเรียน นักเรียนเรียนสนุก นักเรียนได้เคลื่อนไหวใน
การทำงาน ได้ร่วมกันคิดวางแผน สนใจการเรียนมากข้ึน และมีความสุขกับการเรียน
มีผลการเรียนดีขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า กิจกรรม  การเรียนการสอนตามแนว
Constructivism เป็นวิธีท่ีดีและเหมาะสมวิธีหน่ึง
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2. ครูกัญญา  ชัยรัตน์  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก  วิชาชีววิทยา  ว 044  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6

เร่ือง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ว 044
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูเป็นศูนย์กลาง  ปีการศึกษา  2543-2544

ความสำคัญและท่ีมาของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดกิจกรรม ประสบการณ์

ท่ีผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน  เลือกจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับท่ีตน
ต้องการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ปฏิบัติได้อย่างจริงจัง  ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต
ท่ีเป็นสุข เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการจำเป็น
มีอิสระในการตัดสินใจ การสืบเสาะ แสวงหา และสร้างสรรค์องค์ความรู้ของตนด้วยตนเอง
ท้ังน้ีต้องเคารพในสิทธิของบุคคล เวลา และโอกาสทางการศึกษา เทคนิคการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วยการสอนท่ีจัดให้นักเรียนได้มีการเรียนรุ้จากกลุ่ม เช่น
การเรียนรู้ แบบนักเรียนมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) ประกอบด้วยเทคนิค
ดังต่อไปน้ี Jigsaw, TGT, STAD, LT, Number Head Together, Think Pair Share,
Think Pair Square นอกจากน้ี การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้วยบทเรียนโปรแกรม หรือค้นคว้าหาความรู้ก็เป็นการจัดที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และนำวิธีการหา
ความรู้น้ีไปใช้ได้ในโอกาสต่อไป

วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะเรียนด้วยการท่องจำ ทำให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายในวิชาน้ี
จึงไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และทำให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ
ถ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกและได้สาระ
คงจะมีผลทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้วิจัย ได้รับการอบรมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการเป็นครูเครือข่ายรุ่นท่ี 1 ของครูแห่งชาติ
สาขาชีววิทยา ครูประดิษฐ์  เหล่าเนตร์ จึงได้เร่ิมจัดทำชุดการสอนท่ีเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้สอนรายวิชาชีววิทยา ว 044 คร้ังแรกใน
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ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2543 และได้พัฒนา   ปรับปรุงชุดการสอนน้ีให้มีกิจกรรมท่ี
หลากหลายข้ึน แล้วนำมาใช้สอนนักเรียนในรายวิชาชีววิทยา ว 044 ในภาคเรียนท่ี 1
ปีการศึกษา 2544
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา ว 044 ปีการศึกษา
2543 และ 2544 กับนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาเดียวกันน้ีในปีการศึกษา  2542  ซ่ึงเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง
สมมติฐานการวิจัย

นักเรียนท่ีเรียนโดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง
ขอบเขตของการวิจัย

1. ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาชีววิทยา ว 044
2. ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน

พรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2544
วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยน้ี  ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดทำเป็น
ชุดการสอน ซ่ึงในปีการศึกษา 2543  ได้จัดทำชุดการสอนท้ังหมด  19  ชุดและนำไปใช้สอน
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  จำนวน  147  คน
และในปีการศึกษา 2544 ได้พัฒนาชุดการสอนเดิมให้มีกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลายข้ึน
ท้ังหมด  21  ชุดและนำไปใช้สอนนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6
จำนวน  70  คน

ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังน้ี
1. ศึกษา และกำหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยชุดการสอนท่ีใช้

เทคนิคการสอนท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม 5  แบบ คือ Jigsaw, Number Head Together,
TGT, STAD, และ LT การจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป 1 เร่ือง คือ เร่ืองการเคล่ือนไหวของ
ส่ิงมีชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน 3 ชุด
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2. ดำเนินการสอนตามแผนท่ีได้จัดทำไว้กับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในปีการศึกษา 2543 จำนวน 83 คน และในปีการศึกษา 2544
จำนวน 70 คน

3. นิยามศัพท์ในการวิจัย
3.1 ชุดการสอน ประกอบด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. ใบความรู้
3. ส่ือ อุปกรณ์
4. ใบงาน และแบบฝึก
5. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานระหว่างกลุ่ม  ประเมินตนเอง

แบบประเมินการทำช้ินงาน
3.2 บทเรียนสำเร็จรูป หมายถึง บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง วิชา ชีววิทยา

ว 044
ผลการวิจัย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาชีววิทยา ว 044 ในปีการศึกษา 2542-
2544 โดยใช้ระดับผลการเรียน มีระดับผลการเรียนได้ดังตารางข้างล่างน้ี

จำนวนนักเรียนในระดับผลการเรียนต่าง ๆ (ค่าร้อยละ)ปีการศึกษา

ปีการศึกษา  2542
ปีการศึกษา  2543
ปีการศึกษา  2544
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เม่ือนำข้อมูลในตารางไปเขียนกราฟจะได้กราฟดังแสดงข้างล่างน้ี
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การอภิปรายผล
จากกราฟแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาชีววิทยา ว 044

ระหว่างปีการศึกษา 2542-2544
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2542 ผลการเรียนได้เกรด 1

สูงสุด รองลงมาเป็นเกรด 2
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2543 ระดับผลการเรียนสูงสุด

อยู่ท่ีระดับ 2 ผลการเรียน 1 และ 3 ใกล้เคียงกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2544 ระดับผลการเรียน

สูงสุดอยู่ท่ีระดับ 2 ผลการเรียน 1 และ 3 ใกล้เคียงกัน
เม่ือเปรียบเทียบกราฟท้ัง 3 เส้นแล้วแสดงว่า ในปีการศึกษา 2542 ซ่ึงมีการจัด

การเรียนรู้แบบครูเป็นศูนย์กลาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ
นักเรียนได้เกรด 1 สูงสุด รองลงไปเป็น 2 3 และ 4 ตามลำดับ ในปีการศึกษา 2543
ซ่ึงผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน

กราฟแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาชีววิทยา ว 044
ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2544

ระดับผลการเรียน
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กล่าวคือ มีผลในระดับ 2 เพ่ิมข้ึน ระดับผลการเรียน 3 สูงกว่า 1 และในปีการศึกษา 2544
ผลการเรียนของนักเรียนได้พัฒนาดีขึ้นนักเรียนได้ระดับผลการเรียน 3 สูงขึ้น ทั้งนี้
อาจเน่ืองจากว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2543 เร่ิมมีการนำวิธีการ
ประเมินสภาพจริงมาใช้บ้าง แต่ในปีการศึกษา 2544 ได้มีการนำการประเมินผลตามสภาพ
จริงมาใช้ท้ังหมด

สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน
ปัญหาและอุปสรรค และวิธีแก้ไข

ในระยะแรกผู้เรียนไม่ให้ความร่วมมือ เพราะคิดว่าการให้ทำกิจกรรมในการเรียนน้ี
ทำให้ได้เนื้อหาน้อย เป็นการเสียเวลาที่จะเตรียมตัวเพื่อสอบเอนทรานซ์ แต่ผู้สอน
พยายามหาทางแก้ปัญหา ดังน้ี

1. ปรับปรุงเทคนิคการสอนและคิดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุก
กิจกรรมไม่ซ้ำซาก รวมทั้งใช้การเสริมแรงทางบวก เช่น การให้คำยกย่องชมเชย
การให้คะแนน การให้รางวัลเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เช่น การนำเทคนิคการสอนแบบ TGT (Team
Game Tournament) เม่ือนำมาใช้ก็เรียกว่า เล่นเกมส์แข่งขันตอบปัญหา คะแนนรวมของ
กลุ่มใดสูงท่ีสุดจะมีรางวัลให้ หรือให้คะแนนเพ่ิมข้ึน

2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการประเมินของตนเอง ประเมินงานของเพื่อน
ร่วมห้อง คะแนนของทุกคนรวมกันแล้วนำมาหาค่าเฉล่ีย การท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสประเมิน
งานของผู้อ่ืนทำให้รู้ข้อดี ข้อเสีย จุดบกพร่องของงาน ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการทำช้ินงาน
ทำส่ือให้ดีข้ึน มีผลทำให้เกิดความรู้ เม่ือมีการทดสอบนักเรียน นักเรียนจะรู้สึกว่าทำข้อสอบ
ได้ไม่ยาก ก่อให้เกิดกำลังใจ

3. ทำใบความรู้ให้มีเน้ือหาละเอียดข้ึนและแจกใบความรู้ให้กับผู้เรียนไปบางเร่ือง
ท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองยากและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม หรือให้ครูอธิบายเพ่ิมเติม รวมท้ัง
ได้มีการสอนพิเศษเพ่ิมเติมนอกเวลา และได้ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมจากเอกสาร
ตำราจากห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดหมวดวิชา รวมทั้งให้นักเรียนศึกษาด้วยการใช้
โปรแกรม CAI ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน

เมื่อทำแบบสอบถามนักเรียนถึงวิธีการเรียนที่นักเรียนชอบและต้องการให้จัด
ให้ในภาคเรียนต่อไป นักเรียนร้อยละ 95 ต้องการให้จัดการเรียนการสอนแบบเดิม
และถ้าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ียากก็มีความต้องการให้ครูช่วยอธิบายสรปุให้ด้วย
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บรรณานุกรม

ประดิษฐ์  เหล่าเนตร์. รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1 ปีท่ี 1 ของโครงการการนำ
รูปแบบการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่ม
และการค้นพบ)  ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครู
เครือข่ายท่ีสอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา 7. 2543. (เอกสารอัดสำเนา)
. รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 2 ปีท่ี 1 ของโครงการการนำรูปแบบ
การสอนตามแนวConstructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย
ท่ีสอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7.
2543. (เอกสารอัดสำเนา)
. รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 3 ปีท่ี 1 ของโครงการการนำรูปแบบ
การสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย
ท่ีสอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7.
2543. (เอกสารอัดสำเนา)
. รายงานผลการดำเนินโครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว
Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรม การเรียนการสอนของครูเครือข่ายท่ีสอน
วิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7  ปีท่ี 1.
2543. (เอกสารอัดสำเนา)
. รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1 ปีท่ี 2 ของโครงการการนำรูปแบบ
การสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย
ท่ีสอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7.
2544. (เอกสารอัดสำเนา)
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ประดิษฐ์   เหล่าเนตร์.รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 2 ปีท่ี 2 ของโครงการการนำรูปแบบ
การสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย
ท่ีสอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7.
2544. (เอกสารอัดสำเนา)
. รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 3 ปีท่ี 2 ของโครงการการนำรูปแบบ
การสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย
ท่ีสอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7.
2544. (เอกสารอัดสำเนา)
.รายงานผลการดำเนินโครงการการนำรูปแบบการสอน
ตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายท่ีสอน
วิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7  ปีท่ี 2.
2544. (เอกสารอัดสำเนา)
.รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1 ปีท่ี 3 ของโครงการการนำรูปแบบ
การสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย
ท่ีสอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7.
2545. (เอกสารอัดสำเนา)
. รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 2 ปีท่ี 3 ของโครงการการนำรูปแบบ
การสอนตามแนวConstructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย
ท่ีสอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7.
2545. (เอกสารอัดสำเนา)
. รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 3 ปีท่ี 3 ของโครงการการนำรูปแบบ
การสอนตามแนวConstructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)
ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย
ท่ีสอนวิชาชีววิทยา  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7.
2545. (เอกสารอัดสำเนา)
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ประดิษฐ์   เหล่าเนตร์.รายงานผลการดำเนินโครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว
Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายท่ีสอน วิชาชีววิทยา
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7  ปีท่ี 3.  2545. (เอกสารอัดสำเนา)
. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายท่ีสอนวิชาชีววิทยา
ตามโครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism
(การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนของครูเครือข่ายท่ีสอนวิชาชีววิทยา
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7. 2545. (เอกสารอัดสำเนา)
. รายงานการวิจัยในช้ันเรียนเร่ืองการนำรูปแบบการสอนตามแนว
Constructivism(การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนา
การเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ว 441 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ของนิรมล  สังข์สอาด   เอกสารลำดับท่ี 2. (เอกสารอัดสำเนา)
. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน เร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนรายวิชาชีวิทยา ว 044 ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครู
เป็นศูนย์กลาง  ปีการศึกษา 2543-2544  เอกสารลำดับท่ี 7 .
(เอกสารอัดสำเนา)

มนัส  ขำอ่อน. การประเมินโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เขตการศึกษา 7. หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7,
พิษณุโลก, 2536

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แผนระยะยาวเพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พ.ศ.2535 - 2549).
โรงพิมพ์การศาสนา, กรุงเทพ ฯ, 2534.
. แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน.
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ. กันยายน 2538.

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7. สารสนเทศทางการศึกษา
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 7. พิษณุโลก, 2540.
. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง. เอกสารประกอบ
การอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการครู.ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันท่ี 12 - 14 พฤษภาคม 2540.
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โครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism
(การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ)

ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายท่ีสอน วิชาชีววิทยา
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  7

ที่ปรึกษา
ดร.รุ่ง  แก้วแดง เลขาธิการสภาการศึกษา
นางสาวสุทธาสินี   วัชรบูล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงาน
ศาสตราจารย์ สดศรี  ไทยทอง ศาสตราจารย์ นภา  โล่ห์ทอง
นางวิเชียร  สามารถ ดร. พงชัย  หาญยุทธนากร

ผู้วิจัย
นายประดิษฐ์  เหล่าเนตร์ ครูแห่งชาติปี 2541 สาขาชีววิทยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสมรัชนีกร  อ่องเอิบ นางสาวอุษา  คงสาย
นางสาวสุวิมล  เล็กสุขศรี นางสาวณุตตรา  แทนขำ

ผู้ประสานการดำเนินงานตามโครงการ
นางสาวสุวิมล  เล็กสุขศรี นางสาวณุตตรา  แทนขำ
นางสาวอุษา  คงสาย นางสาวชนิดา   อาคมวัฒนะ

ผู้สรุปและเรียบเรียง
นางสาวสุวิมล  เล็กสุขศรี

ผู้ตรวจพิจารณาเน้ือหา
นายประดิษฐ์  เหล่าเนตร์ ครูแห่งชาติปี 2541 สาขาชีววิทยา
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