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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
 

         ข้าพเจ้า  นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ   ต าแหน่ง  ครู  ได้รั บมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  รายวิชา 
ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ได้จัดท านวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้การด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่างตามเอกสารดังแนบ 
          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด วิชา
ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โดยใช้แบบจ าลองโมเดลหัวใจจากดินน้ ามัน 
          ผลการด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด มี
ผลการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากท่ี
เคยเรียนในหนังสือเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
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ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
             โดยใช้แบบจ าลองโมเดลหัวใจจากดินน้ ามัน  
ผู้จัดท า     นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ            
โรงเรียน    ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.      2565    
ประเภทนวัตกรรม ด้านบริหารจัดการ  ด้านหลักสูตร 
   ด้านจัดการเรียนรู้  ด้านสื่อและเทคโนโลยี 
   ด้านวัดและประเมินผล 
 
1.หลักการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาและ
นวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา มาตราที่ส าคัญ คือ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและในมาตรา 22 
"การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" การด าเนินการปฏิรูป
การศึกษาให้ส าเร็จได้ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ดังกล่าว จ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาท้ังในรูปแบบ
ของการศึกษาวิจัย การทดลองและการประเมินผลนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่น ามาใช้ว่ามีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด นวัตกรรมที่น ามาใช้ทั้งที่ผ่านมาแล้วและท่ีจะมีในอนาคตมีหลายประเภทข้ึนอยู่กับการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในด้านต่างๆ เช่น นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร  นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน  นวัตกรรม
ทางด้านสื่อการสอน  นวัตกรรมการประเมินผล นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป
ของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การ
ใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น 
 ส าหรับนวัตกรรมทางการศึกษานั้น ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ได้จัดท าโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน 
โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งในการคิดค้นสิ่ง ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆ ที่ยังไม่
เคยมีมาก่อน พัฒนานวัตกรรมการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะกับบริบทของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  



 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาชีววิทยา จาก
การวิเคราะห์พบว่า นักเรียนไม่สนใจการเรียน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากไม่มีสื่อที่
น่าสนใจ จึงได้จัดท าแบบจ าลองโมเดลหัวใจจากดินน้ ามันขึ้น เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบ
หมุนเวียนเลือด  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยา เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด  
 
3. วิธีด าเนินการ 
 1.วางแผนเพื่อเลือกนวัตกรรมให้ตรงกับแผนการ 
 2.เลือกนวัตกรรมที่ตรงกับแผนและเนื้อเรื่องท่ีจะสอนและใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
 3. ลงมือประดิษฐ์แบบจ าลองหัวใจจากดินน้ ามันโดยศึกษาจากอินเตอร์เน็ต 
 4. น านวัตกรรมมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
 5. ประเมินผลการเรียนจากการสังเกตความรู้ความสนใจและความเข้าใจของนักเรียน  
4. สรุปผล 
 จากการน านวัตกรรมแบบจ าลองโมเดลหัวใจจากดินน้ ามันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลปรากฏ
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด มีผล
การเรียนสูงขึ้นเนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากท่ีเคย
เรียนในหนังสือเรียน จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในระดับ ดีมากร้อยละ 80 % 
และระดับดีมากร้อยละ 85 %  
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.นักเรียนมีความสนใจได้เรียนรู้และได้สัมผัสจากการน านวัตกรรมแบบจ าลองโมเดลหัวใจจากดิน
น้ ามัน มาใช้การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดมากขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา 
 3. ครูมีนวัตกรรมใหม่ๆส าหรับน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่
น่าเบื่อ 
 
 



6. การเผยแพร่ 
 1.การน าเสนอนวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูบุคลากรในโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 2. น านวัตกรรมลงในเวฟไซด์ โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
7. บรรณานุกรม 
 กระทรวงศกึษาธิการ. การสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน เป็นส าคญั. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2544. 
 . นโยบายและจดุเน้นการจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550. ส านกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ (สป.ศธ.), 2550 
 ทิพเนตร ขรรคทพัไทย. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยั ราชภฏั. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2554 
 ทิศนา แขมมณี. การจดัการเรียนการสอนโดยยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง : หวัใจของการ ปฏิรูปการศกึษาตามแนว
พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ ส านกังานปลดั กระทรวงศกึษาธิการ. กรุงเทพฯ: ส านกันโยบายและแผนการศกึษา 
ศาสนาและ วฒันธรรม, 2542. 
 บญุยฤทธ์ิ ปิยะศรี. รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนท่ีเน้น ความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคล. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556. 
 . การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป, 2554. พิสณ ูฟองศรี. เทคนิควิธีการ
ประเมินโครงการ. พิมพ์ครัง้ที่ 7. กรุงเทพฯ : พิมพ์งาม, 2553. เพลนิใจ พฤกษชาติรัตน์. การพฒันารูปแบบการพฒันา
ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านกังานเขต 
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ชื่อเรื่อง     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     
               5 โดยใช้แบบจ าลองโมเดลหัวใจจากดินน้ ามัน 
ประเภทนวัตกรรม   ด้านจัดการเรียนรู้ 
ผู้จัดท า  นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ 
โรงเรียน  ไกรภักดีวิทยาคม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

-แบบฟอร์ม Flowchart/Model- 


