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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที่   14   เดือน   มีนาคม     พ.ศ 2565  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
         ข้าพเจ้า นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว 30203 ได้จัดท านวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้การด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ตามเอกสารดังแนบ 
          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องไฟฟ้าสถิต  
วิชาฟิสิกส์ ว 30203 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผลการด าเนินการ 

      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการค านวณเรื่องไฟฟ้าสถิตได้และเข้าใจเนื้อหาเรื่อง
ไฟฟ้าสถิต ได้ง่ายขึ้น 

      2. ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์เกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านการคิด
ค านวณ ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบชุดการสอนไปใช้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

 (ลงชื่อ)          ครูผู้สอน             (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        (นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น )                            (นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น ) 
  
 (ลงชื่อ)       .......หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ       (ลงชื่อ)   ……..รักษาการรองผู้อ านวยการ      
          (นางมัณฑนา สิงห์สุข)                                             (นางสมพร  นาคถมยา) 
                                                       

 อนุญาต            

 ควรพัฒนา/เพิ่มเติม         
                     

                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 



 
 
 
 

รายงานนวัตกรรมการศึกษา 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องไฟฟ้าสถิต  วิชาฟิสิกส์ ว 30203 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้จัดท า  นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น    
โรงเรียน   ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.  2565  
ประเภทนวัตกรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  

1. หลักการ  
การจัดการการศึกษาในปัจจุบัน ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ต้อง

ยึดหลักว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” ซึ่งตรงกับวิธีที่เรียกว่า เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้สอนมีความส าคัญในฐานะที่เป็นผู้ชี้แนะแนววิธี
เรียนรู้แบบต่างๆและอธิบายความรู้พ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนเข้าใจส าหรับเป็นพ้ืนฐานที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ด้วย
ตนเอง ตามวิธีเรียนรู้ที่ได้รับการชี้แนะ และพัฒนาเป็นวิธีเรียนรู้ของตนเอง 
สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน  ซ่ึงนอกจากที่จะสร้างความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนแล้ว  ยังท าให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
อีกด้วย  ดังที่ได้กล่าวไว้ ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอ านวยสะดวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
          ข้าพเจ้า นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น ในฐานะของครูผู้สอน รายวิชาฟิสิกส์ ได้ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดท า นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ขึ้น ซึ่งเป็นการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียน   ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นของผู้เรียนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
           1.  ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 

2.  เพ่ือใช้สื่อการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้  สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับผู้เรียน 

3.  เพ่ือเป็นการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 



 
 
 
 

4.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
ด้านปริมาณ –   นักเรียน ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีความพึงพอใจในการใช้สื่อการ เรียนการสอน 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึน โดยมีผลการ 
ประเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 

    –   ครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์ มีความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนและการน าสื่อการ
เรียนการสอนไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ด้านคุณภาพ –   ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้ และมีความ 
สนใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์มากยิ่งข้ึน 

       –   ครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์ มีความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนและการน าสื่อการ
เรียนการสอนไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
                 – ได้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน 
3. วิธีด าเนินการ  

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ  
1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  ไฟฟ้าสถิต ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  จ านวน 10

แผนการเรียนรู้ 
2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 

3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการดังนี้ 
1)  ศึกษาข้อมูลเนื้อหาวิชาฟิสิกส์จากหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) ด าเนินการสร้าง ชุดการสอน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ

เป็นผู้ช่วยตรวจสอบให้  
3)  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1)  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
4.2)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3)  ทดสอบก่อนเรียน 

3.4   ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ทดสอบหลังเรียน) 
3.5   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
3.6 วิเิคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

 

 
 
 
 



 
 
 
 

4. สรุปผล  
 ผลการด าเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดการสอน เรื่องไฟฟ้าสถิต ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ว 30203 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.25 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.46 คิดเป็น ร้อยละ 50.42 ผลการทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้
คะแนนเฉลี่ย 7.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นร้อยละ 74.52 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 24.10 ซึ่งพบว่า ผล
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
1.ได้สื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียน 
  2.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
  3.พัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวทางของ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  4.ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
  5.ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน และสามารถน าสื่อการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร์ไปใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.การสร้างเครือข่ายของการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนของครู มีการเผยแพร่และ 

น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป 
6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  

   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 
           ลงชื่อ       ผู้รายงาน          ลงชื่อ        ผู้รับรอง 

                  (นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น)           (นางมัณฑนา  สิงห์สุข) 
                          ต าแหนง่  ครู            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                      (ลงชื่อ)           รักษาการรองผู้อ านวยการ  
             (นางสมพร  นาคถมยา) 

 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

 
 

                            (นางกิษรา เทสันตะ)                   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 


